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Gezondheidsenquête, België, 2004
Mondelinge vragenlijst
Betrokken persoon
Nr. van de persoon:
Voornaam: _____________________________________

Enquêteur

Nr. van de enquêteur:

Respondent (proxy)
Voornaam: ______________________________________
Regelnummer van de persoon in het huishouden die deze
vragenlijst beantwoordt
Geslacht:

Man (1)

Vrouw (2)

Geboortedatum: ____ / ____ / 19 ___

Uur aanvang:

………. uur ………. minuten

Uur einde:

…..…… uur ………. minuten

Datum van de enquête

Gezondheidsenquête, België, 2004

Mondelinge vragenlijst

Informatie over de betrokken persoon en de respondent
NR.01.

Wie heeft de enquête beantwoord?
De betrokken persoon

1

Een ander lid van het huishouden ................................................

2

Ga naar MB.01.

regelnummer (in vragenlijst over het huishouden)
Een persoon die geen deel uitmaakt van het huishouden

3

Wie?: ..........................................................................................
NR.02.

NR.03.

Indien de betrokken persoon niet geantwoord heeft, waarom heeft men een proxy
respondent gebruikt?
De persoon heeft niet de vereiste leeftijd (jonger dan 15 jaar) ...........

1

Ga naar MB.01.

De geselecteerde persoon kon niet worden bereikt, ondanks
______ poging(en) .................................................................................

2

Ga naar NR.03.

De geselecteerde persoon was niet in staat zelf te antwoorden .........

3

Ga naar NR.04.

De geselecteerde persoon heeft geweigerd zelf te antwoorden .........

4

Ga naar NR.05.

Waarom kon de betrokken persoon niet bereikt worden?
Persoon was afwezig, op het werk, op school of universiteit,
met vakantie .....................................................................................

1

Persoon is opgenomen in een ziekenhuis ..........................................

2

Persoon is opgenomen in een instelling (geen rusthuis of rusten verzorgingstehuis!) ....................................................................

3

Persoon is opgenomen in een rusthuis of rust- of
verzorgingstehuis: .............................................................................

4

Noteer de coördinaten van de instelling waarin de persoon is
opgenomen:
Naam instelling: ................................................................................
Straat/nr: ..........................................................................................
Postcode/plaats: ...............................................................................
Telefoonnummer: ..............................................................................
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Enquêteur: Ga na het beantwoorden van vraag NR.03 naar MB.01.

NR.04.

Waarom was de betrokken persoon niet in staat zelf te antwoorden?

De persoon was lichamelijk ziek (b.v. bedlegerig) .............................

1

Omwille van een geheugenprobleem (b.v. amnesie, dementie) .........

2

Omwille van een taalprobleem (b.v. spreekt vreemde taal) ................

3

Omwille van een praatprobleem (b.v, stom, afasie) ...........................

4

Omwille van een gehoorprobleem (b.v. doof) ....................................

5

De persoon is ernstig mentaal gehandicapt .......................................

6

Andere reden, verklaar nader _____________________________

7

Enquêteur: Ga na het beantwoorden van vraag NR.04 naar MB.01.

NR.05.

Waarom heeft de betrokken persoon geweigerd zelf te antwoorden?

Dit hield verband met de duur van de enquête
(bv. heeft geen tijd)............................................................................

1

Dit is het geval voor alle enquêtes .....................................................

2

Dit was te wijten aan de interviewmethode
(mondelinge bevraging) ....................................................................

3

Dit was te wijten aan het in de vragenlijst behandelde onderwerp
(bv. te persoonlijk, geen interesse).....................................................

4

Andere reden, verklaar nader: _______________________________

5
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Ziekten en chronische aandoeningen

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

MB.01.

MB.02.

Hebt u een of meerdere langdurige ziekten, langdurige aandoeningen of handicaps?
Ja........................................................................

1

Neen ...................................................................

2

Weet het niet

9

Ga naar MB.05.

Geen antwoord

-1

Ga naar MB.05.

Ga naar MB.05.

Welke langdurige ziekte(n), langdurige aandoening(en) of handicap(s) hebt u?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Weet het niet

MB.03.

9

-1

Bent u vanwege deze ziekte(n), aandoening(en) of handicap(s) belemmerd in uw
dagelijkse bezigheden?
Voortdurend ......................................................

1

Af en toe............................................................

2

Niet of zelden ....................................................

3

Weet het niet

MB.04.

Geen antwoord

9

Geen antwoord

-1

Bent u als gevolg van deze ziekte(n), aandoening(en) of handicap(s) bedlegerig?
Voortdurend ......................................................

1

Af en toe............................................................

2

Niet of zelden ....................................................

3

Weet het niet

9
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Hebt u een invaliditeit of handicap die erkend is en/of waarvoor u een aanvraag hebt
gericht aan een officiële instantie?
Ja .....................................................................

1

Neen ................................................................

2

Weet het niet

MB.06.

9

Ga naar MA.01.

Geen antwoord

-1

Welke officiële instantie heeft uw invaliditeit of handicap erkend en/of bij welke instantie
hebt u zich hiervoor ingeschreven?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Weet het niet

MB.07.

9

Geen antwoord

-1

Wat is de belangrijkste oorzaak van deze invaliditeit of handicap?
Een arbeidsongeval .........................................................................

1

Een beroepsziekte...........................................................................

2

Een ongeval thuis............................................................................

3

Een verkeersongeval .......................................................................

4

Een sportongeval.............................................................................

5

Een ziekte .......................................................................................

6

Een aangeboren aandoening...........................................................

7

Andere, verklaar nader: __________________________________

8

Weet het niet

9
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Enquêteur: Als het antwoord op vraag MA.01 ‘Ja’ is, vraag dan ook MA.02 en MA.04.
Als het antwoord op vraag MA.02. ‘Ja’ is vraag dan ook MA.03.
Overloop alle opgesomde ziekten één voor één!

Ik zal u een aantal ziekten of aandoeningen opnoemen. Kunt u voor elke ziekte of
aandoening aanduiden of u die hebt of in de afgelopen 12 maanden gehad hebt?

MA.01.

MA.02.

MA.03.

Hebt u hiervoor
in de afgelopen
12 maanden een
gezondheidswerker geraadpleegd?

Om welk soort gezondheidswerker ging
het?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Welke behandeling hebt u
voor deze ziekte of aandoening ondergaan? (Meerdere
antwoorden mogelijk)
Enq. Toon kaart 1.

Neen

Ja

Weet het niet

Geen antwoord

Neen

Ja

Weet het niet

Geen antwoord

Huisarts

Specialist

Weet het niet

Geen antwoord

Geen

Geneesmiddel

Dieet

Kinesitherapie

Psychotherapie

Andere therapie

Weet het niet

Geen antwoord

Ziekte of aandoening

MA.04.

Andere, verklaar
nader

MA.01.

01

Astma

2

1

9

-1

2

1

9

-1

1

2

3

9

-1

1

2

3

4

5

6

9

-1

02

Chronische bronchitis of
andere chronische
longkwaal

2

1

9

-1

2

1

9

-1

1

2

3

9

-1

1

2

3

4

5

6

9

-1

03

Allergie

2

1

9

-1

2

1

9

-1

1

2

3

9

-1

1

2

3

4

5

6

9

-1

04

Sinusitis

2

1

9

-1

2

1

9

-1

1

2

3

9

-1

1

2

3

4

5

6

9

-1

05

Ernstige hartkwaal of
hartinfarct

2

1

9

-1

2

1

9

-1

1

2

3

9

-1

1

2

3

4

5

6

9

-1

06

Hoge bloeddruk

2

1

9

-1

2

1

9

-1

1

2

3

9

-1

1

2

3

4

5

6

9

-1

07

Ernstige darmstoornissen, langer dan 3
maanden

2

1

9

-1

2

1

9

-1

1

2

3

9

-1

1

2

3

4

5

6

9

-1

08

Hepatitis, levercirrose of
andere leveraandoening

2

1

9

-1

2

1

9

-1

1

2

3

9

-1

1

2

3

4

5

6

9

-1

09

Nierstenen

2

1

9

-1

2

1

9

-1

1

2

3

9

-1

1

2

3

4

5

6

9

-1

10

Ernstige nierziekte maar
niet nierstenen

2

1

9

-1

2

1

9

-1

1

2

3

9

-1

1

2

3

4

5

6

9

-1

11

Chronische
blaasontsteking

2

1

9

-1

2

1

9

-1

1

2

3

9

-1

1

2

3

4

5

6

9

-1

12

Suikerziekte

2

1

9

-1

2

1

9

-1

1

2

3

9

-1

1

2

3

4

5

6

9

-1

Enq.

Indien respondent geneesmiddelen gebruikt(e) voor suikerziekte, stel vragen MA.05.01
en MA05. 02.
Ja

Neen

Weet het niet

Geen
antwoord

MA.05.01.

Gebruikt(e) u voor uw suikerziekte pillen of tabletten ?

1

2

9

-1

MA.05.02.

Gebruikt(e) u voor uw suikerziekte inspuitingen (insuline) ?

1

2

9

-1
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MA.01.

MA.02.

MA.03.

Hebt u hiervoor
in de afgelopen
12 maanden een
gezondheidswerker geraadpleegd?

Om welk soort gezondheidswerker ging
het?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Welke behandeling hebt u
voor deze ziekte of aandoening ondergaan? (Meerdere
antwoorden mogelijk)

Ja

Weet het niet

Geen antwoord

Neen

Ja

Weet het niet

Geen antwoord

Huisarts

Specialist

Weet het niet

Geen antwoord

Geen

Geneesmiddel

Dieet

Kinesitherapie

Psychotherapie

Andere therapie

Weet het niet

Geen antwoord

Enq. Toon kaart 1.

Neen

Ziekte of aandoening

MA.04.

13

Schildklierafwijkingen

2

1

9

-1

2

1

9

-1

1

2

3

9

-1

1

2

3

4

5

6

9

-1

14

Glaucoom (verhoogde
oogdruk)

2

1

9

-1

2

1

9

-1

1

2

3

9

-1

1

2

3

4

5

6

9

-1

15

Cataract (staar)

2

1

9

-1

2

1

9

-1

1

2

3

9

-1

1

2

3

4

5

6

9

-1

16

Ziekte van Parkinson

2

1

9

-1

2

1

9

-1

1

2

3

9

-1

1

2

3

4

5

6

9

-1

17

Ernstige somberheid of
depressie voor een
periode van minstens 2
weken

2

1

9

-1

2

1

9

-1

1

2

3

9

-1

1

2

3

4

5

6

9

-1

2

1

9

-1

2

1

9

-1

1

2

3

9

-1

1

2

3

4

5

6

9

-1

18

Een andere ernstige
psychische aandoening,
welke?

Andere, verklaar
nader

…………………………..
19

Epilepsie (vallende
ziekte)

2

1

9

-1

2

1

9

-1

1

2

3

9

-1

1

2

3

4

5

6

9

-1

20

Duizeligheid met vallen

2

1

9

-1

2

1

9

-1

1

2

3

9

-1

1

2

3

4

5

6

9

-1

21

Migraine

2

1

9

-1

2

1

9

-1

1

2

3

9

-1

1

2

3

4

5

6

9

-1

22

Ernstige of chronische
huidaandoening

2

1

9

-1

2

1

9

-1

1

2

3

9

-1

1

2

3

4

5

6

9

-1

23

Kwaadaardige
aandoening of kanker;
welke?

2

1

9

-1

2

1

9

-1

1

2

3

9

-1

1

2

3

4

5

6

9

-1

Langdurige vermoeidheid voor een periode
van minstens 3
maanden

2

1

9

-1

2

1

9

-1

1

2

3

9

-1

1

2

3

4

5

6

9

-1

Rugaandoeningen van
hardnekkige aard
(langer dan 3 maanden),
lumbago, ischias,
discushernia

2

1

9

-1

2

1

9

-1

1

2

3

9

-1

1

2

3

4

5

6

9

-1

Gewrichtsslijtage
(artrose) van knieën,
heup of handen

2

1

9

-1

2

1

9

-1

1

2

3

9

-1

1

2

3

4

5

6

9

-1

…………………
24

25

26
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MA.01.

MA.02.

MA.03.

Hebt u hiervoor
in de afgelopen
12 maanden een
gezondheidswerker geraadpleegd?

Om welk soort gezondheidswerker ging
het?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Welke behandeling hebt u
voor deze ziekte of aandoening ondergaan? (Meerdere
antwoorden mogelijk)

Ja

Weet het niet

Geen antwoord

Neen

Ja

Weet het niet

Geen antwoord

Huisarts

Specialist

Weet het niet

Geen antwoord

Geen

Geneesmiddel

Dieet

Kinesitherapie

Psychotherapie

Andere therapie

Weet het niet

Geen antwoord

Enq. Toon kaart 1.

Neen

Ziekte of aandoening

MA.04.

Gewrichtsontsteking
(chronische reuma,
reumatoïde artritis) van
handen of voeten

2

1

9

-1

2

1

9

-1

1

2

3

9

-1

1

2

3

4

5

6

9

-1

Andere vormen van
chronische reuma,
langer dan 3 maanden

2

1

9

-1

2

1

9

-1

1

2

3

9

-1

1

2

3

4

5

6

9

-1

29

Beroerte (hersenbloeding) en gevolgen

2

1

9

-1

2

1

9

-1

1

2

3

9

-1

1

2

3

4

5

6

9

-1

30

Maagzweer of zweer
van de dunne darm

2

1

9

-1

2

1

9

-1

1

2

3

9

-1

1

2

3

4

5

6

9

-1

31

Galstenen of galblaasontsteking

2

1

9

-1

2

1

9

-1

1

2

3

9

-1

1

2

3

4

5

6

9

-1

32

Osteoporose (ontkalking
van het bot)

2

1

9

-1

2

1

9

-1

1

2

3

9

-1

1

2

3

4

5

6

9

-1

33

Polsbreuk

2

1

9

-1

2

1

9

-1

1

2

3

9

-1

1

2

3

4

5

6

9

-1

34

Gebroken heup

2

1

9

-1

2

1

9

-1

1

2

3

9

-1

1

2

3

4

5

6

9

-1

35

Breuk van de wervelkolom

2

1

9

-1

2

1

9

-1

1

2

3

9

-1

1

2

3

4

5

6

9

-1

36

Prostaatklachten (enkel
voor mannen)

2

1

9

-1

2

1

9

-1

1

2

3

9

-1

1

2

3

4

5

6

9

-1

37

Verzakking van de baarmoeder (enkel voor
vrouwen)

2

1

9

-1

2

1

9

-1

1

2

3

9

-1

1

2

3

4

5

6

9

-1

2

1

9

-1

2

1

9

-1

1

2

3

9

-1

1

2

3

4

5

6

9

-1

2

1

9

-1

2

1

9

-1

1

2

3

9

-1

1

2

3

4

5

6

9

-1

27

28

38

Andere, verklaar
nader

Andere lichamelijke
aandoeningen, welke?
………………………….
………………………….
………………………….

39

Andere psychische
aandoeningen, welke?
…………………………..
…………………………..
…………………………..
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Traumata : ongevallen
TR.01.

Hebt u in de afgelopen 12 maanden één of meerdere ongevallen gehad die hebben geleid
tot een raadpleging bij een arts of tot een ziekenhuisbezoek?
Ja, één ongeval ...................................................
1
Ja, meerdere ongevallen ................................

2

Neen ................................................................3

TR.02.

01. Hoeveel
Ga naar IC.01.

Weet het niet

9

Ga naar IC.01.

Geen antwoord

-1

Ga naar IC.01.

In welke omstandigheden vond dit ongeval / vonden deze ongevallen plaats?
(Meerdere antwoorden mogelijk indien meerdere ongevallen)
Ja
01.

Op het werk (bureau, werkplaats, bouwwerf,…) .....................................

1

2

02.

Op school/college/crèche (in de klas, speelplaats, gymzaal,…)………. ...

1

2

03.

Tijdens een sportactiviteit.......................................................................

1

2

04.

Op de openbare weg (straat, stoep, zebrapad,…) ..................................

1

2

05.

Op een publieke plaats (park, postkantoor, café,…) ...............................

1

2

06.

Binnenshuis (keuken, badkamer, trap,…)...............................................

1

2

07.

Buitenshuis (tuin, garage,…) ..................................................................

1

2

08.

Andere, verklaar nader ______________________________________

1

2

Weet het niet

Enquêteur:

TR.03.

Neen

9

Geen antwoord

-1

Indien de respondent verschillende ongevallen gehad heeft, stel de volgende vraag en noteer
het overeenkomstig nummer van vraag TR.02.

Welk van de vermelde ongevallen is het meest recente? (noteer het overeenkomstig
nummer van vraag TR.02)
Ongeval Nr
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Gelieve de volgende vragen te beantwoorden voor dit laatste ongeval.

TR.04.

Wat was de belangrijkste oorzaak van dit ongeval (het laatste ongeval ingeval er
meerdere zijn)?

Enquêteur: Toon kaart 2.

Een val, misstap, struikeling ...........................................................................

1

Val uit de hoogte (ladder, trap, paard, …) .......................................................

2

Botsing met een object of een persoon ...........................................................

3

Stomp, slag ....................................................................................................

4

Contact met een hete vloeistof/gas ................................................................

5

Contact met een brandend voorwerp ..............................................................

6

Blootstelling aan vuur/vlammen ......................................................................

7

Contact met een scherp voorwerp ..................................................................

8

Aanwezigheid van een vreemd lichaam (in het oog, keel,….) ..........................

9

Inname van geneesmiddelen ..........................................................................

10

Inname/inhaleren van chemische bestanddelen ..............................................

11

Intensieve fysieke inspanning .........................................................................

12

Hondenbeet ...................................................................................................

13

Beet, steek van een ander beest/insect ..........................................................

14

Andere (omschrijf): ______________________________________________

15

Weet het niet

99
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Geen antwoord

-1
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Welke waren de lichamelijke gevolgen van dit ongeval?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Enquêteur: Toon kaart 3.

01.

Fractuur, breuken ...........................................................................................

1

02.

Verstuiking, verrekking, gescheurde ligamenten .............................................

1

03.

Ontwrichting, luxatie........................................................................................

1

04.

Spierscheur, lumbago .....................................................................................

1

05.

Hersenschudding of ander hersenletsel ..........................................................

1

06.

Brandwonde ...................................................................................................

1

07.

Wonde (snijwonde, perforatie, beet) ...............................................................

1

08.

Kneuzing ........................................................................................................

1

09.

Vergiftiging, intoxicatie ....................................................................................

1

10.

Verstikking .....................................................................................................

1

11.

Verwonding aan de inwendige organen ..........................................................

1

12.

Andere (omschrijf): ______________________________________________

1

Weet het niet

TR.06.

9

Geen antwoord

-1

Welke hulpverlener of dienst hebt u vanwege dit ongeval geraadpleegd?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Ja

Neen

01.

Een huisarts...........................................................................................

1

2

02.

Een afdeling van een ziekenhuis............................................................

1

2

03.

Andere (omschrijf): _________________________________________

1

2

Weet het niet

9
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Geen antwoord

-1
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TR.07.

Mondelinge vragenlijst

Welke zorgen ontving u?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Ja
01.

Wondverband .........................................................................................

1

2

02.

Hechtingen .............................................................................................

1

2

03.

Gipsverband ...........................................................................................

1

2

04.

Chirurgische ingreep ..............................................................................

1

2

05.

Hospitalisatie van meer dan 24 uur .........................................................

1

2

06.

Andere (omschrijf): __________________________________________

1

2

Weet het niet

TR.08.

Neen

9

Geen antwoord

-1

Wat was de aard van het ongeval?
Niet intentioneel, toeval ..................................................................................

1

Gevecht, agressie ..........................................................................................

2

Zelf veroorzaakte verwonding .........................................................................

3

Zelfmoordpoging ............................................................................................

4

Andere (omschrijf): ______________________________________________

5

Weet het niet

- 13 -

9

Geen antwoord

-1
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Mondelinge vragenlijst

Tijdelijke beperkingen
Enquêteur: Indien de persoon in een rusthuis of rust- en verzorgingstehuis verblijft, moeten de
volgende vragen (IC.01 tot IC.08) niet gesteld worden en dient u onmiddellijk verder te
gaan naar IL.01.

IC.01.

Denk even terug aan de afgelopen 2 weken, die gisteren afliepen; hebt u omwille van
ziekte of verwondingen een of meer activiteiten die u normaal thuis, op het werk/op
school of tijdens uw vrije tijd verricht, niet kunnen uitvoeren?
Ja .....................................................................

1

Neen.................................................................

2

Weet het niet

IC.02.

9

Ga naar IC.04.

Geen antwoord

-1

Gedurende hoeveel dagen in totaal hebt u daardoor die activiteiten de afgelopen 2 weken
niet verricht, zaterdagen en zondagen inbegrepen?
dagen (01 tot 14)
Weet het niet

IC.03.

99

Geen antwoord

-1

Hoeveel van die dagen waren er de afgelopen 2 weken waarop u daardoor steeds of voor
het grootste deel van de tijd het bed gehouden hebt?
dagen (00 tot 14)
Weet het niet

IC.04.

99

Geen antwoord

-1

Denk even terug aan de afgelopen 2 weken, die gisteren afliepen; hebt u omwille van een
emotioneel of mentaal gezondheidsprobleem één of meer activiteiten die u normaal thuis,
op het werk/op school of tijdens uw vrije tijd verricht, niet kunnen uitvoeren?
Ja .....................................................................

1

Neen.................................................................

2

Weet het niet

- 14 -
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Ga naar IL.01.

Geen antwoord

-1
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IC.05.

Mondelinge vragenlijst

Gedurende hoeveel dagen in totaal hebt u daardoor die activiteiten in de afgelopen 2
weken niet verricht, zaterdagen en zondagen inbegrepen?

dagen (01 tot 14)
Weet het niet

IC.06.

99

Geen antwoord

-1

Hoeveel van die dagen waren er in de afgelopen 2 weken waarop u daardoor steeds of voor
het grootste deel van de tijd het bed gehouden hebt?

dagen (00 tot 14)
Weet het niet

Enquêteur:

IC.07.

99

Geen antwoord

-1

Indien de respondent zowel omwille van lichamelijke als omwille van mentale
gezondheidsproblemen de normale activiteiten niet heeft kunnen uitvoeren, ga dan verder
met de volgende vragen. Zoniet, ga naar de module ‘Langdurige lichamelijke beperkingen’.

Kunt u aangeven hoeveel dagen in totaal, in de afgelopen 2 weken, u uw normale
activiteiten niet hebt kunnen verrichten – en dit omwille van zowel lichamelijke als
mentale problemen?

dagen (01 tot 14)
Weet het niet

IC.08.

99

Geen antwoord

-1

Kunt u aangeven hoeveel dagen in totaal, in de afgelopen 2 weken, u het bed hebt
gehouden – en dit omwille van zowel lichamelijke als mentale problemen?

dagen (00 tot 14)
Weet het niet

- 15 -

99

Geen antwoord

-1
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Mondelinge vragenlijst

Langdurige lichamelijke beperkingen
Enquêteur: Vragen zijn enkel voor personen van 15 jaar of ouder.
Voor personen jonger dan 15 jaar, ga naar GP.01.

In deze module 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.

IL.01.

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

Weet
het niet

Geen
antwoord

01.

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

1

2

3

9

-1

02.

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

1

2

3

9

-1

03.

Boodschappen optillen of dragen

1

2

3

9

-1

04.

Een paar verdiepingen opgaan

1

2

3

9

-1

05.

Eén verdieping opgaan

1

2

3

9

-1

06.

Vooroverbuigen, knielen of hurken

1

2

3

9

-1

07.

Meer dan één kilometer wandelen

1

2

3

9

-1

08.

Een paar honderd meter wandelen

1

2

3

9

-1

09.

Een blokje om wandelen

1

2

3

9

-1

10.

Een bad of douche nemen of u aankleden

1

2

3

9

-1

Enquêteur: Indien de betrokken persoon één van bovenstaande vragen met een ‘JA’ beantwoord heeft, of
indien de betrokken persoon 60 jaar of ouder is, ga verder naar IL.02.
Zo niet, ga naar IL.48.

IL.02.

Hoe ver kunt u alleen stappen zonder stoppen en zonder dat u daarvan veel last
ondervindt?
Slechts een paar stappen............................................................................................

1

Meer dan een paar stappen, maar minder dan 200 meter............................................

2

200 meter of meer.......................................................................................................

3

Weet het niet
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Geen antwoord

-1
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IL.03.

Mondelinge vragenlijst

Kunt u zonder hulp zelf in en uit uw bed komen?
Ja, zonder moeite................................................................................................
1 Ga naar IL.05
.
Ja, maar met enige moeite..........................................................................................
2 Ga naar IL.05
Ik heb altijd de hulp van iemand nodig om in of uit mijn bed te komen..........................
3
Weet het niet

IL.04.

Geen antwoord

-1

Wie helpt u gewoonlijk in en uit uw bed?
Eén of meerdere leden van het huishouden

à regelnummer(s)

Iemand van buiten het huishouden
Enq. : Toon kaart 4.

à kaartnummer(s)

Weet het niet
IL.05.

9

9

Geen antwoord

-1

Kunt u zonder hulp in een zetel gaan zitten en eruit rechtkomen?
Ja, zonder moeite................................................................................................
1 Ga naar IL.07.
Ja, maar met enige moeite..........................................................................................
2 Ga naar IL.07.
Ik heb altijd de hulp van iemand nodig om in of uit een zetel te raken ..........................
3
Weet het niet

IL.06.

Geen antwoord

-1

Wie helpt u gewoonlijk in en uit uw zetel?
Eén of meerdere leden van het huishouden

à regelnummer(s):

Iemand van buiten het huishouden
Enq. : Toon kaart 4.

à kaartnummer(s):

Weet het niet
IL.07.

9

9

Geen antwoord

-1

Kunt u zich zonder enige hulp aan en uitkleden?
Ja, zonder moeite................................................................................................
1 Ga naar IL.09.
Ja, maar met enige moeite.........................................................................................
2 Ga naar IL.09.
Ik heb altijd de hulp van iemand nodig om mij aan- en uit te kleden ............................
3
Weet het niet

IL.08.

9

Geen antwoord

-1

Wie helpt u gewoonlijk om u aan en uit te kleden?
Eén of meerdere leden van het huishouden

à regelnummer(s):

Iemand van buiten het huishouden
Enq. : Toon kaart 4.

à kaartnummer(s):

Weet het niet
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Geen antwoord
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IL.09.

Mondelinge vragenlijst

Kunt u zonder hulp uw handen en uw gezicht wassen?
Ja, zonder moeite................................................................................................
1 Ga naar IL.11.
Ja, maar met enige moeite ................................................................

2

Ga naar IL.11.

Ik heb altijd de hulp van iemand nodig om mijn handen en mijn
gezicht te wassen................................................................................................
3
Weet het niet
IL.10.

Geen antwoord

-1

Wie helpt u gewoonlijk om uw handen en gezicht te wassen?
Eén of meerdere leden van het huishouden

à regelnummer(s):

Iemand van buiten het huishouden
Enq. : Toon kaart 4.

à kaartnummer(s):

Weet het niet
IL.11.

9

9

Geen antwoord

-1

Kunt u zonder hulp eten en zelf uw eten in stukjes snijden?
Ja, zonder moeite................................................................................................
1 Ga naar IL.13.
Ja, maar met enige moeite .........................................................................................
2 Ga naar IL.13.
Ik heb altijd de hulp van iemand nodig om te eten
en om voedsel te snijden ............................................................................................
3
Weet het niet

IL.12.

Geen antwoord

-1

Wie helpt u gewoonlijk om te eten en uw eten in stukjes te snijden?
Eén of meerdere leden van het huishouden

-> regelnummer(s):

Iemand van buiten het huishouden
Enq. : Toon kaart 4.

-> kaartnummer(s):

Weet het niet
IL.13.

9

9

Geen antwoord

-1

Kunt u op eigen krachten naar het toilet gaan?
Ja, zonder moeite................................................................................................
1 Ga naar IL.15.01
Ja, maar met enige moeite .........................................................................................
2 Ga naar IL.15.01
Ik heb altijd de hulp van iemand nodig om naar het toilet te gaan................................
3
Weet het niet

IL.14.

9

Geen antwoord

-1

Wie helpt u gewoonlijk om naar het toilet te gaan?
Eén of meerdere leden van het huishouden

à regelnummer(s):

Iemand van buiten het huishouden
Enq. : Toon kaart 4.

à kaartnummer(s):

Weet het niet
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IL.15.01.

Mondelinge vragenlijst

Hebt u soms problemen om uw water op te houden?
Ja, voortdurend ....................................................................

1

Ja, af en toe .........................................................................

2

Neen ....................................................................................

3

Weet het niet
IL.15.02.

Ga naar tekst vóór IL.16.

Geen antwoord

9

-1

Hoe vaak hebt u problemen om uw water op te houden?
Ten minste één keer per week.....................................................................................

1

Minder dan één keer per week, maar ten minste één keer per maand .........................

2

Minder dan één keer per maand..................................................................................

3

Weet het niet

IL.15.03.

Ga naar tekst vóór IL.16.

Geen antwoord

9

-1

Zijn deze problemen gebonden aan bepaalde omstandigheden (lachen, neus snuiten,
lopen, …)?
Ja............................................................................................

1

Neen .......................................................................................

2

Weet het niet

Geen antwoord

9

-1

Enquêteur: Indien de persoon in een rusthuis of rust- en verzorgingstehuis verblijft, moeten de
volgende vragen (IL.16 tot IL.44) niet gesteld worden en dient u onmiddellijk verder te gaan
naar IL.45.

Denk aan de dagdagelijkse activiteiten die u thuis verricht, zoals maaltijden bereiden, inkopen doen,
lichte huishoudelijke activiteiten verrichten en de was doen. Gelieve hierbij tijdelijke problemen buiten
beschouwing te laten.
IL.16.

Kunt u deze activiteiten zonder enig probleem verrichten?
Ja ....................................................................................

1

Neen ................................................................................

2

Weet het niet
IL.17.

Ga naar IL.45.

Geen antwoord

9

-1

Bereidt u gewoonlijk uw maaltijden volledig zelf?
Ja ....................................................................................

1

Neen ................................................................................

2

Weet het niet

- 19 -
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Ga naar IL.20.
Geen antwoord
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IL.18.

Mondelinge vragenlijst

Bereidt u uw maaltijden zonder enig probleem?
Ja ...................................................................................

1

Neen ...............................................................................

2

Weet het niet
IL.19.

Ja ...................................................................................

1

Ga naar IL.22.

Neen ...............................................................................

2

Ga naar IL.24.

1

Neen ................................................................................

2

Ga naar IL.24.

Geen antwoord

9

Ja ...................................................................................

1

Ga naar IL.24

Neen ...............................................................................

2

Ga naar IL.24.

-1

Geen antwoord

9

-1

Wie helpt u gewoonlijk bij het bereiden van uw maaltijden?
Eén of meerdere leden van het huishouden

à regelnummer(s):

Iemand van buiten het huishouden
Enq. : Toon kaart 4.

à kaartnummer(s):

9

Geen antwoord

-1

Geen antwoord

-1

Volstaat de hulp die u krijgt bij het bereiden van uw maaltijden?
Ja ...................................................................................

1

Neen ...............................................................................

2

Weet het niet
IL.24.

-1

Zou u uw maaltijden kunnen bereiden met hulp?

Weet het niet
IL.23.

Geen antwoord

9

Ja ....................................................................................

Weet het niet
IL.22.

-1

Zou u uw maaltijden volledig zelf en zonder problemen kunnen bereiden als dat zou
moeten of als u dat zou willen?

Weet het niet
IL.21.

Geen antwoord

9

Hebt u hulp nodig bij het bereiden van uw maaltijden?

Weet het niet
IL.20.

Ga naar IL.24.

9

Doet u gewoonlijk uw inkopen helemaal zelf?
Ja ....................................................................................

1

Neen ................................................................................

2

Weet het niet

- 20 -
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Ga naar IL.27.
Geen antwoord

-1

Gezondheidsenquête, België, 2004

IL.25.

Mondelinge vragenlijst

Doet u uw inkopen zonder enig probleem?
Ja ...................................................................................

1

Neen ...............................................................................

2

Weet het niet

IL.26.

Ja ...................................................................................

1

Ga naar IL.29.

Neen ...............................................................................

2

Ga naar IL.31.

1

Neen ................................................................................

2

-1

Ga naar IL.31.

Geen antwoord

9

-1

Zou u uw inkopen kunnen doen met hulp?
Ja ....................................................................................

1.

Ga naar IL.31.

Neen ................................................................................

2

Ga naar IL.31.
Geen antwoord

9

-1

Wie helpt u gewoonlijk bij uw inkopen?
Eén of meerdere leden van het huishouden

-> regelnummer(s):

Iemand van buiten het huishouden
Enq. : Toon kaart 4.

-> kaartnummer(s):

Weet het niet

IL.30.

Geen antwoord

9

Ja ....................................................................................

Weet het niet

IL.29.

-1

Zou u uw inkopen volledig zelf en zonder enig probleem kunnen doen als dat zou moeten
of als u dat zou willen doen?

Weet het niet

IL.28.

Geen antwoord

9

Hebt u hulp nodig bij het verrichten van uw inkopen?

Weet het niet

IL.27.

Ga naar IL.31.

9

Geen antwoord

-1

Geen antwoord

-1

Volstaat de hulp die u krijgt bij het verrichten van uw inkopen?
Ja ...................................................................................

1

Neen ...............................................................................

2

Weet het niet
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IL.31.

Mondelinge vragenlijst

Voert u lichte huishoudelijke taken (zoals bv. stof afnemen) gewoonlijk volledig zelf uit?
Ja ...................................................................................

1

Neen ...............................................................................

2

Weet het niet

IL.32.

Ja ....................................................................................

1

Neen ................................................................................

2

Geen antwoord

9

1

Ga naar IL.36.

Neen ...............................................................................

2

Ga naar IL.38.

-1

Geen antwoord

9

-1

Zou u volledig zelf en zonder enig probleem lichte huishoudelijke taken kunnen uitvoeren
als dat zou moeten doen of als u dat zou willen?
Ja ....................................................................................

1

Neen ................................................................................

2

Ga naar IL.38.

Geen antwoord

9

-1

Zou u licht huishoudelijke taken kunnen uitvoeren met hulp?
Ja ....................................................................................

1

Ga naar IL.38.

Neen ................................................................................

2

Ga naar IL.38.

Weet het niet

IL.36.

Ga naar IL.38.

Ja ...................................................................................

Weet het niet

IL.35.

-1

Hebt u hulp nodig bij het uitvoeren van lichte huishoudelijke taken?

Weet het niet

IL.34.

Geen antwoord

9

Voert u lichte huishoudelijke taken zonder enig probleem uit?

Weet het niet

IL.33.

Ga naar IL.34.

9

Geen antwoord

-1

Wie helpt u gewoonlijk bij de lichte huishoudelijke taken?
Eén of meerdere leden van het huishouden

-> regelnummer(s):

Iemand van buiten het huishouden
Enq. : Toon kaart 4.

-> kaartnummer(s):

Weet het niet

- 22 -
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Geen antwoord
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IL.37.

Mondelinge vragenlijst

Volstaat de hulp die u krijgt bij de lichte huishoudelijke taken?
Ja ...................................................................................

1

Neen ...............................................................................

2

Weet het niet

IL.38.

Ja ....................................................................................

1

Neen ................................................................................

2

1

Neen ................................................................................

2

-1

Ga naar IL.45.

Geen antwoord

9

-1

Hebt u hulp nodig bij de was?
Ja ....................................................................................

1

Ga naar IL.43.

Neen ................................................................................

2

Ga naar IL.45.
Geen antwoord

9

-1

Zou u volledig zelf en zonder enig probleem de was kunnen doen als dat zou moeten of
als u dat zou willen?
Ja ....................................................................................

1

Neen ................................................................................

2

Weet het niet

IL.42.

Geen antwoord

9

Ja ....................................................................................

Weet het niet

IL.41.

Ga naar IL.41.

Doet u de was zonder enig probleem?

Weet het niet

IL.40.

-1

Doet u de was gewoonlijk volledig zelf?

Weet het niet

IL.39.

Geen antwoord

9

Ga naar IL.45

Geen antwoord

9

-1

Zou u de was kunnen doen met hulp?
Ja ....................................................................................

1

Ga naar IL.45.

Neen ................................................................................

2

Ga naar IL.45.

Weet het niet
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Geen antwoord

-1
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IL.43.

Mondelinge vragenlijst

Wie helpt u gewoonlijk bij de was?
Eén of meerdere leden van het huishouden

à regelnummer(s):

Iemand van buiten het huishouden
Enq. : Toon kaart 4.

à kaartnummer(s):

Weet het niet

IL.44.

9

Ja ...................................................................................

1

Neen ...............................................................................

2

9

Ja .....................................................................

1

Neen.................................................................

2

9

-1

Geen antwoord

-1

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

1

Neen.................................................................

2

Weet niet

IL.47.

Geen antwoord

Ligt u de hele dag in bed, ook al is er iemand die u kan helpen opstaan?

Weet het niet

IL.46.

-1

Volstaat de hulp die u krijgt bij de was?

Weet het niet

IL.45.

Geen antwoord

9

Geen antwoord

-1

Bent u in uw verplaatsingen beperkt tot uw huis, flat of tuin?

Enquêteur: Voor personen opgenomen in een rusthuis of rust- en verzorgingstehuis dient vraag IL.47. licht
aangepast te worden: “Bent u in uw verplaatsingen beperkt tot uw kamer?”

Ja .....................................................................

1

Neen.................................................................

2

Weet het niet
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Geen antwoord

-1
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Enquêteur:

IL.48.

Mondelinge vragenlijst

Bij de vragen IL.48. tot en met IL.51. rond het gehoor en het zicht dient uitgegaan te worden
van de mogelijkheden van de betrokken persoon met de hulp van een gehoorapparaat en/of
bril, indien dit hulpmiddel in regel gebruikt wordt.

Hoort u genoeg om een televisieprogramma te kunnen volgen met de volumeknop zover
opengedraaid dat het geluid aanvaardbaar is voor anderen?
Ja ...................................................................

1

Neen...............................................................

2

Weet het niet

IL.49.

Ja ...................................................................

1

Neen...............................................................

2

Geen antwoord

9

-1

Ziet u voldoende om op een afstand van 4 meter (aan de overzijde van de straat) een
vriend te herkennen?
Ja ...................................................................

1

Neen...............................................................

2

Ga naar IL.52.

9

Geen antwoord

-1

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

1

Neen...............................................................

2

Weet het niet

IL.52.

-1

Kunt u dan een televisieprogramma volgen als de volumeknop hoger staat?

Weet het niet

IL.51.

Geen antwoord

9

Weet het niet

IL.50.

Ga naar IL.50.

9

Geen antwoord

-1

Geen antwoord

-1

Kunt u hard voedsel, zoals b.v. een appel, bijten en kauwen?
Ja, zonder moeite............................................

1

Ja, maar met enige moeite..............................

2

Ja, maar met grote moeite...............................

3

Neen, dat kan ik niet .......................................

4

Weet het niet

- 25 -
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Wachtlijsten

Enquêteur: De volgende vragen zijn enkel voor personen van 65 jaar en ouder.
Indien de persoon in een rusthuis of rust- en verzorgingstehuis verblijft, moeten de volgende
vragen (WL.01 tot WL.03) niet gesteld worden en dient u onmiddellijk verder te gaan naar
GP.01.

WL.01.

Bent u ooit voor enige tijd opgenomen geweest in een rusthuis, een rust- en
verzorgingstehuis of een andere instelling voor ouderen?
Ja ...................................................................

1

Neen...............................................................

2

Weet het niet

WL.02.

-1

Staat u momenteel op een wachtlijst voor opname in een rusthuis, een rust- en
verzorgingstehuis of een andere instelling voor ouderen?
Ja ...................................................................

1

Neen...............................................................

2

Weet het niet

WL.03.

Geen antwoord

9

Ga naar GP.01.
9

Geen antwoord

-1

Sinds wanneer staat u op die wachtlijst (voor opname in een rusthuis, een rust- en
verzorgingstehuis of een andere instelling voor ouderen)?
Maand

Jaar
Weet het niet

99

Geen antwoord

Enquêteur: Als de maand en het jaar niet exact gekend zijn, vul één van de volgende rubrieken in.

_____ maanden geleden............................................................

1

_____ jaar geleden ....................................................................

2

Weet het niet

99

- 26 -
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Contacten met een huisarts

Nu volgen enkele vragen over het gebruik van gezondheidsdiensten.

Enquêteur:

GP.01.

GP.02.

Onder een vaste huisarts wordt verstaan: een huisarts die men doorgaans contacteert in geval
van gezondheidsproblemen.

Hebt u een vaste huisarts of een vaste huisartspraktijk (wijkgezondheidscentrum
inbegrepen)?
Ja ....................................................................

1

Neen ...............................................................

2

Ga naar GP.03.

Weet het niet

9

Ga naar GP.03.

Geen antwoord

-1

Ga naar GP.03.

Kunt u aangeven waarom u geen vaste huisarts (of huisartspraktijk/wijkgezondheidscentrum) heeft?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Enquêteur: Toon kaart 5.

Ik ben nooit ziek .....................................................................................................

1

Ik ben vaak voor langere tijd afwezig......................................................................

2

Ik raadpleeg verschillende huisartsen naargelang het probleem .............................

3

Ik ga doorgaans onmiddellijk naar de specialist ......................................................

4

Ik ga doorgaans onmiddellijk naar de spoedopname ..............................................

5

Andere reden, namelijk: _____________________________________________

6

Weet het niet

9

Enquêteur: Ga na deze vraag naar GP.04.
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Werkt uw huisarts ...
alleen in zijn/haar eigen praktijk..............................................

1

samen met een andere arts in een duopraktijk ......................

2

in een groepspraktijk of wijkgezondheidscentrum ...................

3

Weet het niet

Geen antwoord

9

-1

De volgende vragen gaan over contacten met een huisarts, waarbij u voor uzelf raadpleegt. Het gaat om
bezoeken op het spreekuur en huisbezoeken, maar ook om telefonische consultaties.

GP.04.

GP.05.

Hebt u de afgelopen 2 maanden, dus sinds ____ / ____ / ____ , contact gehad met een
huisarts?
Ja ....................................................................

1

Neen ...............................................................

2

Ga naar GP.07.

Weet het niet

9

Ga naar GP.07.

Geen antwoord

-1

Ga naar GP.07.

Hoeveel contacten met een huisarts waren er de afgelopen 2 maanden?
contacten
Weet het niet

99

Enquêteur: Aandacht: "afgelopen 2 weken" voor vraag GP.06!
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Hoeveel contacten met een huisarts waren er de afgelopen 2 weken?
contacten
Weet het niet

GP.07.

Ga naar GP.08.
99

Geen antwoord

-1

Wanneer had u voor het laatst contact met een huisarts?
Op ____ / ____ / ______

Enquêteur: Als de juiste datum niet gekend of niet van toepassing is, vul een van de volgende rubrieken in.

_____ maanden geleden............................................................

1

_____ jaar geleden ....................................................................

2

Ik heb nog nooit een huisarts gecontacteerd ..............................

3

Weet het niet

Enquêteur:

99

Geen antwoord

-1

Als contact toch in de afgelopen 2 maanden valt, ga naar GP.08, anders ga naar SP.01.
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De volgende vragen hebben betrekking op de laatste 3 contacten met de huisarts (consultatie, huisbezoek,
telefonisch advies) die plaatsvonden in de afgelopen 2 maanden, te beginnen met het laatste contact.
GP.08.
Wanneer vond dit
contact plaats?

GP.09.

GP.10.

Wat was de belangrijkste reden
voor dit contact?
Enq:

Toon kaart 6.

(Slechts één mogelijkheid
aanduiden)

Laatste contact

1. Ziekte, klacht of gezondheidsprobleem (kan ook mentaal of
sociaal gezondheidsprobleem
zijn)

Omschrijf de klachten, ziekten of gezondheidsproblemen die aan de basis lagen
van dit contact. Het kan
hierbij ook om een mentaal
of sociaal probleem gaan.

1

Op ____ / ____ / ____

4. Preventieve handeling
(gezondheidsadvies, vaccinatie)

1.

____ dagen geleden

5. Behandeling of voorschrift

2.

____ weken geleden

6. Resultaat van een onderzoek
7. Administratieve reden
(ziekteattest, invullen
formulieren)

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

9. Weet het niet
-1. Geen antwoord

Voorlaatste contact

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

-1. Geen antwoord
1. Ziekte, klacht of gezondheidsprobleem (kan ook mentaal of
sociaal gezondheidsprobleem
zijn)

2

Op ____ / ____ / ____

4. Preventieve handeling
(gezondheidsadvies, vaccinatie)

1.

____ dagen geleden

5. Behandeling of voorschrift

2.

____ weken geleden

6. Resultaat van een onderzoek
7. Administratieve reden
(ziekteattest, invullen
formulieren)

9. Weet het niet
-1. Geen antwoord

Derdelaatste
contact

-1. Geen antwoord
1. Ziekte, klacht of gezondheidsprobleem (kan ook mentaal of
sociaal gezondheidsprobleem
zijn)

3
Op ____ / ____ / ____
1.

____ dagen geleden

2.

____ weken geleden

9. Weet het niet
-1. Geen antwoord

4. Preventieve handeling
(gezondheidsadvies, vaccinatie)

5. Beschikbaarheid
6. Medisch advies
7. Andere reden, verklaar
nader

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

9. Weet het niet
-1. Geen antwoord

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

1.

Bereikbaarheid

2.

Competentie

3.

Kostprijs

4.

Contact

5.

Beschikbaarheid

6.

Medisch advies

7.

Andere reden, verklaar
nader

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

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

9. Weet het niet

9. Weet het niet

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord

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

2. Ongeval of kwetsuur
3. Controle of onderzoek (zonder
enige klacht)

4. Contact

-1. Geen antwoord

8. Geen klachten, ziekten of
problemen

8. Andere reden (gestuurd door
familielid, doorverwezen door
9. Weet het niet

3. Kostprijs

9. Weet het niet

2. Ongeval of kwetsuur
3. Controle of onderzoek (zonder
enige klacht)

2. Competentie

................................................
8. Geen klachten, ziekten of
problemen

8. Andere reden (gestuurd door
familielid, doorverwezen door
9. Weet het niet

(Meerdere antwoorden
mogelijk)
1. Bereikbaarheid

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

2. Ongeval of kwetsuur
3. Controle of onderzoek (zonder
enige klacht)

GP.11.
Wat waren de belangrijkste redenen voor de
keuze van deze huisarts?
Enq: Toon kaart 7.

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

1.

Bereikbaarheid

2.

Competentie

3.

Kostprijs

4.

Contact

5.

Beschikbaarheid

6.

Medisch advies

7.

Andere reden, verklaar
nader

5. Behandeling of voorschrift
6. Resultaat van een onderzoek
7. Administratieve reden
(ziekteattest, invullen
formulieren)

................................................
8. Geen klachten, ziekten of
problemen

8. Andere reden (gestuurd door
familielid, doorverwezen door
9. Weet het niet
-1. Geen antwoord
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9. Weet het niet

9. Weet het niet

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord
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GP.12.

GP.13.

GP.14.

Waar of hoe vond dit
contact plaats?

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

Werd u naar aanleiding van dit contact doorverwezen naar
een andere hulpverlener of gezondheidsdienst?
Enq:

Toon kaart 8.

(Meerdere antwoorden mogelijk)

01. Neen, niet doorverwezen
1. Bij de arts
2. Huisbezoek
3. Telefonisch advies

1

4. Andere
mogelijkheid,welke
...........................................
...........................................
...........................................

1. Ikzelf (of ouder/voogd in geval
van kind)

02. Ja, naar een spoedgevallendienst

2. Het contact was eerder met de
huisarts afgesproken

04. Ja, voor het maken van foto’s

3. Een preventieve dienst (Kind en
Gezin, schoolarts,
arbeidsgeneesheer of andere)

06. Ja, naar een ziekenhuis voor opname

03. Ja, naar een specialist of polikliniek
05. Ja, voor het uitvoeren van labo-analyses
07. Ja, naar een kinesitherapeut

4. Een andere huisarts of specialist

08. Ja, voor thuisverpleging

5. Door de huisarts opgeroepen

09. Ja, naar een sociale dienst

6. Iemand die geen arts is

10. Ja, naar een andere persoon of dienst
verklaar nader: _____________________________________

9. Weet het niet

9. Weet het niet

9. Weet het niet

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord
01. Neen, niet doorverwezen

1. Bij de arts
2. Huisbezoek
3. Telefonisch advies

2

4. Andere
mogelijkheid,welke
...........................................
...........................................
...........................................

1. Ikzelf (of ouder/voogd in geval
van kind)

02. Ja, naar een spoedgevallendienst

2. Het contact was eerder met de
huisarts afgesproken

04. Ja, voor het maken van foto’s

3. Een preventieve dienst (Kind en
Gezin, schoolarts,
arbeidsgeneesheer of andere)

03. Ja, naar een specialist of polikliniek
05. Ja, voor het uitvoeren van labo-analyses
06. Ja, naar een ziekenhuis voor opname
07. Ja, naar een kinesitherapeut

4. Een andere huisarts of specialist

08. Ja, voor thuisverpleging

5. Door de huisarts opgeroepen

09. Ja, naar een sociale dienst

6. Iemand die geen arts is

10. Ja, naar een andere persoon of dienst
verklaar nader: _____________________________________

9. Weet het niet

9. Weet het niet

9. Weet het niet

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord
01. Neen, niet doorverwezen

1. Bij de arts
2. Huisbezoek
3. Telefonisch advies

3

4. Andere
mogelijkheid,welke
...........................................
...........................................
...........................................

1. Ikzelf (of ouder/voogd in geval
van kind)

02. Ja, naar een spoedgevallendienst

2. Het contact was eerder met de
huisarts afgesproken

04. Ja, voor het maken van foto’s

3. Een preventieve dienst (Kind en
Gezin, schoolarts,
arbeidsgeneesheer of andere)

03. Ja, naar een specialist of polikliniek
05. Ja, voor het uitvoeren van labo-analyses
06. Ja, naar een ziekenhuis voor opname
07. Ja, naar een kinesitherapeut

4. Een andere huisarts of specialist

08. Ja, voor thuisverpleging

5. Door de huisarts opgeroepen

09. Ja, naar een sociale dienst

6. Iemand die geen arts is

10. Ja, naar een andere persoon of dienst
verklaar nader: _____________________________________

9. Weet het niet

9. Weet het niet

9. Weet het niet

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord
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Contacten met een arts specialist

De volgende vragen gaan over raadplegingen bij een arts specialist, waarbij u voor u zelf raadpleegt.
Wat u niet mag meetellen, zijn:

1. raadplegingen bij een arts specialist tijdens een ziekenhuisopname of daghospitalisatie
2. raadplegingen op een spoedgevallendienst
3. raadplegingen voor onderzoeken, zoals een radiografie, zonder dat u gezien werd door een
specialist
4. raadplegingen bij een kinderarts tijdens een consultatie van Kind en Gezin
Wat u ook niet mag meetellen, zijn telefonische contacten met een secretariaatsmedewerker of assistent(e)
om een afspraak te maken.
Wat u wel moet meetellen zijn poliklinische raadplegingen en telefonische raadplegingen met een specialist.

SP.01.

SP.02.

Hebt u de afgelopen 2 maanden, dus sinds ____ / ____ / ____, een arts specialist
geraadpleegd?
Ja ....................................................................

1

Neen ...............................................................

2

Weet het niet

9

Ga naar SP.04.

Geen antwoord

-1

Ga naar SP.04.

Ga naar SP.04.

Hoeveel keer hebt u de afgelopen 2 maanden een arts specialist geraadpleegd?
keer
Weet het niet

99
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Enquêteur: Aandacht: "afgelopen 2 weken" voor SP.03!

SP.03.

Hoeveel keer hebt u de afgelopen 2 weken een arts specialist geraadpleegd?
keer – Ga naar SP.05.
Weet het niet

SP.04.

99

Geen antwoord

-1

Wanneer hebt u voor het laatst een arts specialist geraadpleegd?

Op ____ / ____ / ______

Enquêteur: Als de juiste datum niet gekend of niet van toepassing is, vul een van de volgende rubrieken in.

____ maanden geleden .........................................................

1

____ jaar geleden ..................................................................

2

Nog nooit ...............................................................................

3

Weet het niet

99

Geen antwoord

-1

Enquêteur: Als de laatste raadpleging toch in de afgelopen 2 maanden valt, ga naar SP.05., anders ga naar
DE.01.
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De volgende vragen hebben betrekking op de laatste 3 raadplegingen met een specialist die plaatsvonden in
de afgelopen 2 maanden, te beginnen met de laatste raadpleging.

SP.05.
Wanneer
vond
deze
raadpleging plaats?

SP.06.

SP.07.

Om wat voor specialist ging het?
Enq: Toon kaart 9 en noteer het
nummer van het soort
specialist.

1

Wat was de
raadpleging?
Enq:

belangrijkste

reden

voor

deze

Toon kaart 6.

(Slechts één mogelijkheid aanduiden)

Laatste raadpleging
1. Ziekte, klacht of gezondheidsprobleem (kan ook
mentaal of sociaal gezondheidsprobleem zijn)
2. Ongeval of kwetsuur
3. Controle of onderzoek (zonder enige klacht)
4. Preventieve handeling (gezondheidsadvies, vaccinatie)

Op ____ / ____ / ____
1.

___ dagen geleden

2.

___ weken geleden

Enq: Indien het soort specialist niet
in de lijst is opgenomen,
specialisme
noteren
in
drukletters.

5. Behandeling of voorschrift
6. Resultaat van een onderzoek
7. Administratieve reden (ziekteattest, invullen
formulieren)

8. Andere reden (gestuurd door familielid,
doorverwezen door Kind en Gezin, schoolarts,..)
....................................................................
9. Weet het niet

99. Weet het niet

9. Weet het niet

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord

Voorlaatste
raadpleging

2

1. Ziekte, klacht of gezondheidsprobleem (kan ook
mentaal of sociaal gezondheidsprobleem zijn)
2. Ongeval of kwetsuur
3. Controle of onderzoek (zonder enige klacht)
4. Preventieve handeling (gezondheidsadvies, vaccinatie)

Op ____ / ____ / ____
1.

___ dagen geleden

2.

___ weken geleden

Enq: Indien het soort specialist niet
in de lijst is opgenomen,
specialisme
noteren
in
drukletters.

5. Behandeling of voorschrift
6. Resultaat van een onderzoek
7. Administratieve reden (ziekteattest, invullen
formulieren)

8. Andere reden (gestuurd door familielid,
doorverwezen door Kind en Gezin, schoolarts,..)
....................................................................
9. Weet het niet

99. Weet het niet

9. Weet het niet

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord

Derdelaatste
raadpleging

3

1. Ziekte, klacht of gezondheidsprobleem (kan ook
mentaal of sociaal gezondheidsprobleem zijn)
2. Ongeval of kwetsuur
3. Controle of onderzoek (zonder enige klacht)
4. Preventieve handeling (gezondheidsadvies, vaccinatie)

Op ____ / ____ / ____
1.

___ dagen geleden

2.

___ weken geleden

Enq: Indien het soort specialist niet
in de lijst is opgenomen,
specialisme
noteren
in
drukletters.

5. Behandeling of voorschrift
6. Resultaat van een onderzoek
7. Administratieve reden (ziekteattest, invullen
formulieren)

8. Andere reden (gestuurd door familielid,
doorverwezen door Kind en Gezin, schoolarts,..)
....................................................................
9. Weet het niet

99. Weet het niet

9. Weet het niet

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord

- 34 -

Gezondheidsenquête, België, 2004

Mondelinge vragenlijst

SP.08.

SP.09.

SP.10.

SP.11.

Omschrijf de klachten,
ziekten of gezondheidsproblemen
die aan de
basis
lagen
van
dit
contact met de specialist.
Het kan hierbij ook om
een mentaal of sociaal
probleem gaan.

Wat waren de belangrijkste
redenen voor de keuze van deze
specialist?

Kwam u voor deze ziekte,
klacht of behandeling voor
de eerste keer bij deze
specialist of was het een
herhalings-bezoek?

Wie nam het initiatief om
contact op te nemen met
deze specialist?

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

Enq.: Toon kaart 7.
(Meerdere antwoorden mogelijk)

1.Bereikbaarheid

1. Ikzelf (of ouder/voogd in
geval van kind)

2.Competentie

2. De huisarts
3. Een andere specialist

3.Kostprijs
1. Eerste keer

4.Contact

1

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

2. Herhalingsbezoek – ga
naar volgende contact of
DE.01.

5.Beschikbaarheid
6.Medisch advies

8.

Geen klachten,
ziekten of problemen

4. Een preventieve dienst
(Kind en Gezin, schoolarts, arbeidsgeneesheer
of andere)
5. Door de specialist
opgeroepen

7.Andere reden, verklaar nader
........................................................

6. Iemand die geen arts is,
verklaar nader

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

………………………………..
9. Weet het niet

9. Weet het niet

9. Weet het niet

9. Weet het niet

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord

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

2

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

1.Bereikbaarheid

1. Ik zelf (of ouder/voogd in
geval van kind)

2.Competentie

2. De huisarts
3. Een andere specialist

3.Kostprijs
4.Contact

1. Eerste keer

5.Beschikbaarheid

2. Herhalingsbezoek – ga
naar volgende contact of
DE.01.

6.Medisch advies
8.

Geen klachten,
ziekten of problemen

4. Een preventieve dienst
(Kind en Gezin, schoolarts, arbeidsgeneesheer
of andere)

7.Andere reden, verklaar nader

5. Door de specialist
opgeroepen

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

6. Iemand die geen arts is,
verklaar nader

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

………………………………
9. Weet het niet

9. Weet het niet

9. Weet het niet

9. Weet het niet

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord

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

1.Bereikbaarheid

1. Ik zelf (of ouder/voogd in
geval van kind)

2.Competentie

2. De huisarts

3.Kostprijs

3. Een andere specialist
1. Eerste keer

4.Contact

3

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

2. Herhalingsbezoek – ga
naar volgende contact of
DE.01.

5.Beschikbaarheid
6.Medisch advies

8.

Geen klachten,
ziekten of problemen

4. Een preventieve dienst
(Kind en Gezin, schoolarts, arbeidsgeneesheer
of andere)
5. Door de specialist
opgeroepen

7.Andere reden, verklaar nader
........................................................

6. Iemand die geen arts is,
verklaar nader

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

………………………………..
9. Weet het niet

9. Weet het niet

9. Weet het niet

9. Weet het niet

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord

- 35 -

Gezondheidsenquête, België, 2004

Mondelinge vragenlijst

Contacten met een tandarts

De volgende vragen gaan over uw gebit en tandheelkundige verzorging.

Enquêteur:

De eerste vragen zijn enkel voor personen die minstens 15 jaar oud zijn. Indien de
ondervraagde persoon jonger is dan 15 jaar, ga onmiddellijk naar DE.06.

Eerst zal ik u enkele vragen stellen over uw gebit.

DE.01.

Hebt u nog uw eigen tanden (één of meerdere)?
Ja ....................................................................

1

Neen ...............................................................

2

Weet het niet

DE.02.

9

-1

Hebt u een uitneembare tandprothese?
Ja ....................................................................

1

Neen ...............................................................

2

Weet het niet

DE.03.

Geen antwoord

9

Ga naar DE.04.

Geen antwoord

-1

Gaat het om een …
volledige prothese............................................

1

gedeeltelijke prothese .....................................

2

Weet het niet

9
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Hebt u een niet-uitneembare tandprothese?
Ja ....................................................................

1

Neen ...............................................................

2

Weet het niet

DE.05.

9

DE.07.

-1

Hebt u de afgelopen 12 maanden rechtstreeks, d.i. zonder doorverwijzing van een
tandarts, een beroep gedaan op een tandtechnisch labo?
Ja ....................................................................

1

Neen ...............................................................

2

Weet het niet

DE.06.

Geen antwoord

9

Geen antwoord

-1

Hebt u de afgelopen 12 maanden een wachtdienst geraadpleegd omwille van een
dringend tandheelkundig probleem?
Ja ....................................................................

1

Neen ...............................................................

2

Weet het niet

9

Ga naar DE.08.

Geen antwoord

-1

Ga naar DE.08

Ga naar DE.08.

Wie hebt u daarvoor gecontacteerd?
Een tandarts van wacht ...................................

1

Een spoedgevallendienst ................................

2

Weet het niet

9
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Enquêteur:

DE.08.

Mondelinge vragenlijst

Indien de respondent geen tanden meer heeft (antwoord op vraag DE.01 = neen), ga naar
tekst vóór DE.09.

Hoe vaak poetst u gewoonlijk uw tanden?

Meer dan twee keer per dag ...........................

1

Twee keer per dag ..........................................

2

Eén keer per dag ............................................

3

Minder dan één keer per dag ..........................

4

Nooit ...............................................................

5

Weet het niet

9

Geen antwoord

-1

De volgende vragen gaan over raadplegingen bij een tandarts, waarbij u voor uzelf raadpleegt. Hou ook
rekening met raadplegingen bij een tandarts specialist (orthodontist, periodontoloog, stomatoloog, enz.).

DE.09.

Hebt u de afgelopen 2 maanden, dus sinds __/__/____, een tandarts geraadpleegd?

Ja ....................................................................

1

Neen ...............................................................

2

Weet het niet

9

Ga naar DE.11.

Geen antwoord

-1

Ga naar DE.11.
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DE.10.

Mondelinge vragenlijst

Hoeveel keer hebt u de afgelopen 2 maanden een tandarts geraadpleegd?
keer

Ga naar DE.12.

Weet het niet

DE.11.

99

Geen antwoord

-1

Wanneer hebt u voor het laatst een tandarts geraadpleegd?
Op ____ / ____ / ______

Enquêteur: Als de juiste datum niet gekend of niet van toepassing is, vul een van de volgende rubrieken in.

____ maanden geleden……………………………………………..

1

____ jaar geleden……………………………………………………

2

Nog nooit………………………………………………………………

3

Weet het niet

Enquêteur:

9

Geen antwoord

-1

Als contact toch in de afgelopen 2 maanden valt, ga naar DE.12, anders ga naar ED.01.
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De volgende vragen hebben betrekking op de laatste 3 raadplegingen bij een tandarts die plaatsvonden in
de afgelopen 2 maanden, te beginnen met de laatste raadpleging.
DE.12.
Wanneer vond deze
raadpleging plaats?

DE.13.

DE.14.

Wat was de belangrijkste
reden van deze raadpleging?

Wat is er toen aan het gebit
gedaan?

Enq: Toon kaart 10.

Enq: Toon kaart 11.

(Slechts één mogelijkheid
aanduiden)

(Meerdere antwoorden mogelijk)

DE.15.
Wie nam het initiatief om
contact op te nemen met de
tandarts?

1. Preventieve controle
2. Röntgenfoto

Laatste contact

1

1. Pijn

3. Advies i.v.m. mondhygiëne

2. Periodiek onderzoek

4. Verwijderen van tandsteen

3. Afgebroken tand

5. Vullen van tand

4. Verloren vulling

6. Ontzenuwen van tand

5. Trauma (ongeval)

7. Trekken van tand

Op ____ / ____ / ____

6. Geplande behandeling

1.

___ dagen geleden

7. Andere, verklaar nader:

8. Prothetische zorgen (inclusief
kroon, brug, stifttand)

2.

___ weken geleden

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

9. Orthodontische behandeling
(tandbeugel)

1. Ikzelf (of ouder/voogd in
geval van kind)
2. Andere tandarts
3. Huisarts
4. Arts-specialist
5

Preventieve dienst

6. Paramedicus
(verpleegkundige,
kinesitherapeut)
7. Andere, verklaar nader

10. Bleken
11. Andere, verklaar nader

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

..........................................................
9. Weet het niet

9. Weet het niet

9. Weet het niet

9. Weet het niet

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord

1. Preventieve controle

Voorlaatste
contact

2
Op ____ / ____ / ____
1.

___ dagen geleden

2.

___ weken geleden

2. Röntgenfoto
1. Pijn

3. Advies i.v.m. mondhygiëne

2. Periodiek onderzoek

4. Verwijderen van tandsteen

3. Afgebroken tand

5. Vullen van tand

4. Verloren vulling

6. Ontzenuwen van tand

5. Trauma (ongeval)

7. Trekken van tand

6. Geplande behandeling

8. Prothetische zorgen (inclusief
kroon, brug, stifttand)

7. Andere, verklaar nader:
.....................................................

9. Orthodontische behandeling
(tandbeugel)

1. Ikzelf (of ouder/voogd in
geval van kind)
2. Andere tandarts
3. Huisarts
4. Arts-specialist
5

Preventieve dienst

6. Paramedicus
(verpleegkundige,
kinesitherapeut)
7. Andere, verklaar nader

10. Bleken
11. Andere, verklaar nader

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

..........................................................
9. Weet het niet

9. Weet het niet

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord

9. Weet het niet

9. Weet het niet

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord

1. Preventieve controle

Derdelaatste
contact

3
Op ____ / ____ / ____
1.

___ dagen geleden

2.

___ weken geleden

2. Röntgenfoto
1. Pijn

3. Advies i.v.m. mondhygiëne

2. Periodiek onderzoek

4. Verwijderen van tandsteen

3. Afgebroken tand

5. Vullen van tand

4. Verloren vulling

6. Ontzenuwen van tand

5. Trauma (ongeval)

7. Trekken van tand

6. Geplande behandeling

8. Prothetische zorgen (inclusief
kroon, brug, stifttand)

7. Andere, verklaar nader:
.....................................................

9. Orthodontische behandeling
(tandbeugel)

1. Ikzelf (of ouder/voogd in
geval van kind)
2. Andere tandarts
3. Huisarts
4. Arts-specialist
5

Preventieve dienst

6. Paramedicus
(verpleegkundige,
kinesitherapeut)
7. Andere, verklaar nader

10. Bleken
11. Andere, verklaar nader

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

..........................................................
9. Weet het niet

9. Weet het niet

9. Weet het niet

9. Weet het niet

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord
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Contacten met de spoedgevallendienst van een ziekenhuis
De volgende vragen gaan over contacten met het ziekenhuis. Eerst gaan we het hebben over
raadplegingen met de spoedgevallendienst van een ziekenhuis, waarbij u voor uzelf raadpleegt.
Opgepast! Contacten met een spoedgevallendienst waarbij u achteraf in het ziekenhuis opgenomen
bleef, ook al was het maar één nacht, worden hier niet meegeteld. Deze komen aan bod in de volgende
module over opnames in het ziekenhuis.

ED.01.

Hebt u de afgelopen 2 maanden, dus sinds ____ / ____ / ____ , contact gehad met een
spoedgevallendienst?

ED.02.

Ja ....................................................................

1

Neen ...............................................................

2

Ga naar ED.03.

Weet het niet

9

Ga naar ED.03.

Geen antwoord

-1

Ga naar ED.03.

Hoeveel keer hebt
spoedgevallendienst?

u

de

afgelopen

2

maanden

contact

gehad

met

een

keer
Weet het niet

ED.03.

99

Geen antwoord

-1

Wanneer had u voor het laatst contact met een spoedgevallendienst?
Op ____ / ____ / ______

Enquêteur: Als de juiste datum niet gekend of niet van toepassing is, vul een van de volgende rubrieken in.

____ maanden geleden .........................................................

1

____ jaar geleden ..................................................................

2

Nog nooit ...............................................................................

3

Weet het niet

9

Geen antwoord

-1

Enquêteur: Als contact toch in de afgelopen 2 maanden valt, ga naar ED.04, anders ga naar HO.01.
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De volgende vragen hebben betrekking op de laatste 3 contacten met een spoedgevallendienst, die
plaatsvonden in de afgelopen 2 maanden, te beginnen met het laatste contact.
ED.04.
Wanneer vond dit
contact plaats?

ED.05.

ED.06.

Wat was de belangrijkste reden om naar de
spoedgevallendienst te komen?
Enq:

Toon kaart 6.

Omschrijf de klachten, ziekten of
gezondheidsproblemen die aan de basis lagen
van dit contact. Het kan hierbij ook om een
mentaal of sociaal probleem gaan.

(Slechts één mogelijkheid aanduiden)

Laatste contact

1. Ziekte, klacht of gezondheidsprobleem (kan
ook mentaal of sociaal gezondheidsprobleem
zijn)

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

2. Ongeval of kwetsuur

1

Op.____ / ____ / ____
1.
2.

3. Controle of onderzoek (zonder enige klacht)

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

4. Preventieve handeling (gezondheidsadvies,
vaccinatie)

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

5. Behandeling of voorschrift

___ dagen geleden

6. Resultaat van een onderzoek

___ weken geleden

7. Administratieve reden (ziekteattest, invullen
formulieren)
8. Andere reden (gestuurd door familielid,
doorverwezen door Kind en Gezin,
schoolarts,..)

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

8.

Geen klachten, ziekten of problemen

9. Weet het niet

9. Weet het niet

9

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord

Voorlaatste
contact

2

1. Ziekte, klacht of gezondheidsprobleem (kan
ook mentaal of sociaal gezondheidsprobleem
zijn)

Weet het niet

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

2. Ongeval of kwetsuur
3. Controle of onderzoek (zonder enige klacht)

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

4. Preventieve handeling (gezondheidsadvies,
vaccinatie)

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

5. Behandeling of voorschrift
Op.____ / ____ / ____
1.

___ dagen geleden

2.

___ weken geleden

6. Resultaat van een onderzoek

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

7. Administratieve reden (ziekteattest, invullen
formulieren)
8. Andere reden (gestuurd door familielid,
doorverwezen door Kind en Gezin,
schoolarts,..)

8.

Geen klachten, ziekten of problemen

9. Weet het niet

9. Weet het niet

9

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord

Derdelaatste
contact

3

1. Ziekte, klacht of gezondheidsprobleem (kan
ook mentaal of sociaal gezondheidsprobleem
zijn)

Weet het niet

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

2. Ongeval of kwetsuur
3. Controle of onderzoek (zonder enige klacht)

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

4. Preventieve handeling (gezondheidsadvies,
vaccinatie)

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

5. Behandeling of voorschrift
Op.____ / ____ / ____
1.

___ dagen geleden

2.

___ weken geleden

6. Resultaat van een onderzoek

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

7. Administratieve reden (ziekteattest, invullen
formulieren)
8. Andere reden (gestuurd door familielid,
doorverwezen door Kind en Gezin,
schoolarts,..)

8.

Geen klachten, ziekten of problemen

9. Weet het niet

9. Weet het niet

9

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord
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ED.07.
Wie nam het initiatief om contact op
te nemen met de spoedgevallendienst?

ED.08.

ED.09.

Waarom verkoos u een beroep te doen op een
spoedgevallendienst in plaats van op een huisarts
of een specialist?

Wanneer vond het contact
plaats?

Enq. Toon kaart 12.
(Meerdere antwoorden mogelijk)

1. Ikzelf (of ouder/voogd in geval van
kind)

1

2. De huisarts – ga naar ED.09.
3. Een specialist – ga naar ED.09
4. Iemand die geen arts is

1.

Spoedgevallendienst is 24 uur op 24 uur open.

2.

Alle nodige onderzoeken kunnen er op hetzelfde
moment worden uitgevoerd

3.

Er hoeft niet onmiddellijk betaald te worden

4.

Betere behandeling mogelijk

5.

Het ging om een dringend en/of ernstig probleem

6.

Omdat er een ziekenhuis met een
spoedgevallendienst in de buurt is

7.

Andere reden, namelijk

1.

In de week, overdag

2.

In de week, ’s nachts

3.

In het weekend, overdag

4.

In het weekend, ’s nachts

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

9.Weet het niet – ga naar ED09

9.Weet het niet

9.Weet het niet

-1.Geen antwoord – ga naar ED09

-1.Geen antwoord

-1.Geen antwoord

1. Ikzelf (of ouder/voogd in geval van
kind)

2

2. De huisarts – ga naar ED.09.
3. Een specialist – ga naar ED.09
4. Iemand die geen arts is

1.

Spoedgevallendienst is 24 uur op 24 uur open.

2.

Alle nodige onderzoeken kunnen er op hetzelfde
moment worden uitgevoerd

3.

Er hoeft niet onmiddellijk betaald te worden

4.

Betere behandeling mogelijk

5.

Het ging om een dringend en/of ernstig probleem

6.

Omdat er een ziekenhuis met een
spoedgevallendienst in de buurt is

7.

Andere reden, namelijk

1.

In de week, overdag

2.

In de week, ’s nachts

3.

In het weekend, overdag

4.

In het weekend, ’s nachts

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

9.Weet het niet – ga naar ED09

9.Weet het niet

9.Weet het niet

-1.Geen antwoord – ga naar ED09

-1.Geen antwoord

-1.Geen antwoord

1. Ikzelf (of ouder/voogd in geval van
kind)
2. De huisarts – ga naar ED.09.
3. Een specialist – ga naar ED.09
4. Iemand die geen arts is

1.

Spoedgevallendienst is 24 uur op 24 uur open.

2.

Alle nodige onderzoeken kunnen er op hetzelfde
moment worden uitgevoerd

3.

Er hoeft niet onmiddellijk betaald te worden

4.

Betere behandeling mogelijk

5.

Het ging om een dringend en/of ernstig probleem

6.

Omdat er een ziekenhuis met een
spoedgevallendienst in de buurt is

7.

Andere reden, namelijk

1.

In de week, overdag

2.

In de week, ’s nachts

3.

In het weekend, overdag

4.

In het weekend, ’s nachts

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

9.Weet het niet – ga naar ED09

9.Weet het niet

9.Weet het niet

-1.Geen antwoord – ga naar ED09

-1.Geen antwoord

-1.Geen antwoord
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Opname in een ziekenhuis

Nu volgen enkele vragen over opnames in een ziekenhuis voor uzelf.

Het gaat zowel om opnames in een algemeen ziekenhuis, een psychiatrisch ziekenhuis, als een ander
ziekenhuis.
Ook opnames i.v.m. een bevalling worden meegerekend.
Eerst stellen we u enkele vragen over opnames in een ziekenhuis waarbij u in een ziekenhuis hebt
moeten overnachten.

HO.01.

HO.02

Werd u het afgelopen jaar, dus sinds __/__/____, in een ziekenhuis of kliniek opgenomen
waarbij u hebt moeten overnachten?

Ja ...................................................................

1

Neen ..............................................................

2

Ga naar HO.03.

Weet het niet

9

Ga naar HO.03.

Geen antwoord

-1

Ga naar HO.03

Hoeveel keer hebt u het afgelopen jaar in een ziekenhuis of kliniek gelegen, waarbij u
hebt moeten overnachten?

keer

Weet het niet

Ga naar HO.04.

99
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Wanneer hebt u voor de laatste keer in een ziekenhuis of kliniek gelegen, waarbij u hebt
moeten overnachten?

Op ____ / ____ / ______

Enquêteur: Als de juiste datum niet gekend of niet van toepassing is, vul een van de volgende rubrieken in.

____ maanden geleden .........................................................

1

____ jaar geleden ..................................................................

2

Nog nooit ...............................................................................

3

Weet het niet

Enquêteur:

9

Geen antwoord

-1

Als de laatste ziekenhuisopname toch binnen het jaar valt, ga naar HO.04,
anders ga naar HO.10.
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De volgende vragen hebben betrekking op uw laatste 3 ziekenhuisopnames, waarbij u heeft moeten
overnachten, die plaatsvonden in het afgelopen jaar, te beginnen met de laatste opname.
HO.04.
Wanneer vond deze opname plaats?
(opnamedatum)

Laatste contact

H0.05.
Om welk soort ziekenhuis ging het?

HO.06.
Op welke dienst werd u toen
opgenomen?

1. Universitair ziekenhuis
2. Algemeen ziekenhuis

1

Op ____ / ____ / ____

3. Psychiatrisch ziekenhuis – ga naar
HO.07.

1. ___ dagen geleden

4. Ander soort ziekenhuis, verklaar nader:

1. Psychiatrische dienst
2. Andere dienst

2. ___ weken geleden
3. ___ maanden geleden

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

9. Weet het niet

9. Weet het niet

9. Weet het niet

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord

Voorlaatste contact
1. Universitair ziekenhuis
2. Algemeen ziekenhuis

2

Op ____ / ____ / ____

3. Psychiatrisch ziekenhuis – ga naar
HO.07.

1. ___ dagen geleden
4. ___ weken geleden

4. Ander soort ziekenhuis, verklaar nader:

5. ___ maanden geleden

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

1. Psychiatrische dienst
2. Andere dienst

9. Weet het niet

9. Weet het niet

9. Weet het niet

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord

Derdelaatste contact
1. Universitair ziekenhuis
2. Algemeen ziekenhuis

3

Op ____ / ____ / ____

3. Psychiatrisch ziekenhuis – ga naar
HO.07.

1. ___ dagen geleden
6. ___ weken geleden

4. Ander soort ziekenhuis, verklaar nader:

7. ___ maanden geleden

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

1. Psychiatrische dienst
2. Andere dienst

9. Weet het niet

9. Weet het niet

9. Weet het niet

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord
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Hoeveel nachten hebt u in het
ziekenhuis doorgebracht?
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HO.08.
Omschrijf
de
klachten,
ziekten
of
gezondheidsproblemen die aan de basis
lagen van de opname. Het kan hierbij ook
om een mentaal of sociaal probleem gaan.

HO.09.
Hebt u tijdens deze opname een
operatie ondergaan?

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

1

1.

____ nachten

2.

Opname duurt nog voort

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

1.

Ja

2.

Neen

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

9.

Weet het niet

-1. Geen antwoord

9.

Weet het niet

-1. Geen antwoord

9.

Weet het niet

-1.

Geen antwoord

9.

Weet het niet

-1.

Geen antwoord

9.

Weet het niet

-1.

Geen antwoord

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

2

1.

____ nachten

2.

Opname duurt nog voort

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

1.

Ja

2.

Neen

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

9.

Weet het niet

-1. Geen antwoord

9.

Weet het niet

-1. Geen antwoord

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

3

1.

____ nachten

2.

Opname duurt nog voort

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

1.

Ja

2.

Neen

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

9.

Weet het niet

-1. Geen antwoord

9.

Weet het niet

-1. Geen antwoord
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De volgende vragen gaan over daghospitalisaties, d.w.z. hospitalisaties waarbij u een kamer en bed
kreeg, maar nog dezelfde dag naar huis kon.

HO.10.

HO.11.

Werd u het afgelopen jaar, dus sinds __/__/____, in een ziekenhuis of kliniek opgenomen
voor een daghospitalisatie, d.w.z. een hospitalisatie waarbij u een kamer en bed kreeg,
maar nog dezelfde dag naar huis kon?
Ja ...................................................................

1

Neen ..............................................................

2

Weet het niet

9

Ga naar HO.12.

Geen antwoord

-1

Ga naar HO.12.

Hoeveel keer was u het afgelopen jaar in een ziekenhuis opgenomen voor een
daghospitalisatie?
keer

Ga naar HO.13.

Weet het niet

HO.12.

Ga naar HO.12.

99

Geen antwoord

-1

Wanneer hebt u voor de laatste keer in een ziekenhuis of kliniek gelegen voor een
daghospitalisatie?
Op ____ / ____ / ______

Enquêteur: Als de juiste datum niet gekend of niet van toepassing is, vul een van de volgende rubrieken in.

____ maanden geleden .........................................................

1

____ jaar geleden ..................................................................

2

Nog nooit ...............................................................................

3

Weet het niet

9

Geen antwoord

-1

Enquêteur: Als de laatste ziekenhuisopname toch binnen het jaar valt, ga naar HO.13, anders ga naar
OH.01.
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De volgende vragen hebben betrekking op de laatste 3 daghospitalisaties die plaatsvonden in het afgelopen
jaar, te beginnen met de laatste daghospitalisatie.

HO.13.
Wanneer vond deze
opname plaats?
(opnamedatum)

HO.14.

HO.15

HO.16

Om welk soort ziekenhuis
ging het?

Omschrijf de klachten, ziekten of
gezondheidsproblemen die aan de
basis lagen van de opname. Het kan
hierbij ook om een mentaal of sociaal
probleem gaan.

Hebt u tijdens deze
opname een
operatie
ondergaan?

1. Universitair ziekenhuis

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

Laatste contact
2. Algemeen ziekenhuis

1

Op ____ / ____ / ____
1.

___ dagen geleden

2.

___ weken geleden

3.

___ maanden geleden

3. Ander soort ziekenhuis,
verklaar nader

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

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

1. Ja
2. Neen

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

9. Weet het niet

9. Weet het niet

9. Weet het niet

9. Weet het niet

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord

Voorlaatste contact

2

1.

Universitair ziekenhuis

2.

Algemeen ziekenhuis

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

3.

Ander soort ziekenhuis,
verklaar nader

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

Op ____ / ____ / ____
1.

___ dagen geleden

2.

___ weken geleden

3.

___ maanden geleden

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

1. Ja
2. Neen

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

9. Weet het niet

9. Weet het niet

9. Weet het niet

9. Weet het niet

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord

Derdelaatste contact

3

Op ____ / ____ / ____
1.

___ dagen geleden

2.

___ weken geleden

3.

___ maanden geleden

1.

Universitair ziekenhuis

2.

Algemeen ziekenhuis

3.

Ander soort ziekenhuis,
verklaar nader

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

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

1. Ja
2. Neen

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

9. Weet het niet

9. Weet het niet

9. Weet het niet

9. Weet het niet

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord

-1. Geen antwoord

- 49 -

Gezondheidsenquête, België, 2004

Mondelinge vragenlijst

Contacten met andere gezondheidsvoorzieningen
De volgende vragen gaan over contacten met andere gezondheidswerkers en een aantal preventieve en
sociale diensten.

OH.01.

Hebt u, voor uzelf, het afgelopen jaar, dus sinds ____ / ____ / ____ , contact gehad met
een…
Ja

Neen

Weet het
niet

Geen
antwoord

01.

verpleegkundige aan huis

1

2

9

-1

02.

kinesitherapeut

1

2

9

-1

03.

diëtist(e)

1

2

9

-1

04.

logopedist(e)

1

2

9

-1

05.

ergotherapeut

1

2

9

-1

06.

psycholo(o)g(e)

1

2

9

-1

OH.02.

Hebt u, voor uzelf, het afgelopen jaar, dus sinds ____ / ____ / ____ , een contact gehad
met iemand die …

OH.03.

Ging het hierbij om een arts?

01.

homeopathie beoefent

1

2

9

-1

1

2

Weet
het
niet
9

02.

acupunctuur beoefent

1

2

9

-1

1

2

9

-1

03.

osteopathie beoefent

1

2

9

-1

1

2

9

-1

04.

chiropractie beoefent (een
kraker)

1

2

9

-1

1

2

9

-1

1

2

9

-1

1

2

9

-1

05.

een andere manier van
alternatieve geneeskunde
beoefent, namelijk:

Ja

Neen

Weet
het niet

Geen
antwoord

Ja

Neen

_____________________
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Enquêteur:

Indien de persoon in een rusthuis of rust- en verzorgingstehuis verblijft, moet vraag OH.04
niet gesteld worden en dient u onmiddellijk verder te gaan naar DR.01.

OH.04.

Hebt u, voor uzelf, het afgelopen jaar dus sinds ____ / ____ / ____ , een contact gehad
met één van de volgende diensten?

Ja

Neen

Weet het
niet

Geen
antwoord

01.

Kind en Gezin of ONE

1

2

9

-1

02.

Schoolarts

1

2

9

-1

03.

Arbeidsgeneeskundige dienst

1

2

9

-1

04.

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

1

2

9

-1

05.

Centrum voor geboorteplanning en
gezinsvragen

1

2

9

-1

06.

Dienst voor thuishulp, o.m. diensten voor
gezins- en bejaardenhulp

1

2

9

-1

07.

Dagcentrum

1

2

9

-1

08.

Warme maaltijden aan huis

1

2

9

-1

09.

OCMW

1

2

9

-1

10.

Tele-onthaaldienst of andere telefonische
hulpverlening

1

2

9

-1

11.

Patiëntenvereniging of zelfhulpgroep (bv. voor
patiënten met suikerziekte, Anonieme
Alcoholisten,…)

1

2

9

-1

1

2

9

-1

12.

Andere dienst voor sociale of mentale
hulpverlening, namelijk:
______________________________________
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Gebruik van geneesmiddelen
Nu volgen enkele vragen over geneesmiddelengebruik. Het gaat om alle soorten geneesmiddelen, ook
homeopathische producten, kruidengeneesmiddelen, magistrale bereidingen, vitaminen en mineralen, slaapen kalmeermiddelen, de pil, zalven, inspuitingen, hoestsiropen, zuigtabletten voor de keel, enz.
Geneesmiddelen ingenomen tijdens een ziekenhuisopname worden echter niet meegerekend.

DR.01.

Hebt u de afgelopen 2 weken, die gisteren afliepen, geneesmiddelen gebruikt die
voorgeschreven waren door een arts?
Ja ....................................................................

1

Neen ...............................................................

2

Weet het niet

9

Ga naar DR.03.

Geen antwoord

-1

Enquêteur: Het kunnen ook geneesmiddelen zijn die al eerder waren voorgeschreven.

DR.02.

Wanneer hebt u voor het laatst voorgeschreven geneesmiddelen gebruikt?
Op ____ / ____ / ______

Enquêteur: Als de juiste datum niet gekend of niet van toepassing is, vul een van de volgende rubrieken in.

____ weken geleden ..............................................................

1

____ maanden geleden .........................................................

2

____ jaar geleden ..................................................................

3

Nog nooit ...............................................................................

4

Weet het niet

9

Geen antwoord

-1

Enquêteur: Als gebruik toch in de afgelopen 2 weken valt, ga verder naar DR.03, anders ga verder
naar DR.06.
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Hebt u de afgelopen 2 weken, die gisteren afliepen, slaapmiddelen gebruikt die
voorgeschreven waren door een arts?

Ja ....................................................................

1

Neen ...............................................................

2

Weet het niet

DR.04.

9

Ja ....................................................................

1

Neen ...............................................................

2

9

Geen antwoord

-1

Hebt u de afgelopen 2 weken, die gisteren afliepen, kalmeermiddelen of andere
geneesmiddelen voor de zenuwen gebruikt die voorgeschreven waren door een arts?

Ja ....................................................................

1

Neen ...............................................................

2

Weet het niet

DR.06.

-1

Hebt u de afgelopen 2 weken, die gisteren afliepen, geneesmiddelen tegen depressie
gebruikt die voorgeschreven waren door een arts?

Weet het niet

DR.05.

Geen antwoord

9

Geen antwoord

-1

Hebt u de afgelopen 2 weken, die gisteren afliepen, geneesmiddelen gebruikt die niet
door een arts waren voorgeschreven en vrij in de apotheek verkrijgbaar zijn?

Ja ....................................................................

1

Neen ...............................................................

2

Weet het niet

9

- 53 -

Ga naar DR.08.

Geen antwoord

-1

Gezondheidsenquête, België, 2004

DR.07.

Mondelinge vragenlijst

Wanneer hebt u voor het laatst niet voorgeschreven geneesmiddelen gebruikt (vrij in de
apotheek verkrijgbaar)?
Op ____ / ____ / ______

Enquêteur: Als de juiste datum niet gekend of niet van toepassing is, vul een van de volgende rubrieken in.

____ weken geleden ..............................................................

1

____ maanden geleden .........................................................

2

____ jaar geleden ..................................................................

3

Nog nooit ...............................................................................

4

Weet het niet

Enquêteur:

9

Geen antwoord

-1

Als gebruik toch in de afgelopen 2 weken valt, ga verder naar vraag DR.08.
Als de persoon voorgeschreven geneesmiddelen gebruikt heeft in de afgelopen 2 weken
(op basis van antwoord op vraag DR.01 en DR.02, ga naar DR.12.
Als de persoon geen enkel geneesmiddel (noch voorgeschreven, noch niet voorgeschreven)
heeft gebruikt in de voorbije 2 weken, ga naar VA.01.

DR.08.

Hebt u de afgelopen 2 weken, die gisteren afliepen, slaapmiddelen gebruikt die niet
voorgeschreven waren door een arts (vrij verkrijgbaar in de apotheek)?
Ja ....................................................................

1

Neen ...............................................................

2

Weet het niet

DR.09.

9

Geen antwoord

-1

Hebt u de afgelopen 2 weken kalmeermiddelen of andere geneesmiddelen voor de
zenuwen gebruikt die niet voorgeschreven waren door een arts (vrij verkrijgbaar in de
apotheek)?
Ja ....................................................................

1

Neen ...............................................................

2

Weet het niet

9
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Hebt u de afgelopen 2 weken, die gisteren afliepen, geneesmiddelen gebruikt die niet in
een apotheek gekocht werden?
Ja ....................................................................

1

Neen ...............................................................

2

Weet het niet

DR.11.

9

Ga naar DR.12.

Geen antwoord

-1

Via welk kanaal verkreeg u deze geneesmiddelen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Enq.:

Toon kaart 13.

01.

Dieetwinkel .....................................................

1

02.

Dieetafdeling grootwarenhuis ..........................

1

03.

Internet ...........................................................

1

04.

Paramedicus (verpleegkundige,
kinesitherapeut,…) ..........................................

1

05.

Arts .................................................................

1

06.

Andere, verklaar nader __________________

1

Weet het niet

9

Geen antwoord

-1

Nu zal ik het even hebben over de geneesmiddelen die u op dit moment neemt. Het betreft opnieuw alle
soorten geneesmiddelen en ditmaal zowel voorgeschreven als niet voorgeschreven geneesmiddelen.

DR.12.

Enquêteur:

Hebt u de afgelopen 24 uur, dus sinds ____ uur gisteren, geneesmiddelen gebruikt?
Ja ....................................................................

1

Neen ...............................................................

2

Weet het niet

9

Ga naar VA.01

Geen antwoord

-1

Ga naar VA.01

Ga naar VA.01.

Vraag aan de ondervraagde persoon om de geneesmiddelen die hij de afgelopen 24 uur heeft gebruikt,
aan u te tonen, indien mogelijk met de verpakking. Voor elk geneesmiddel moet u nagaan of u op de
verpakking een barcode vindt. Onder de barcode zal u een cijfercode zien, meestal bestaande uit 4
cijfers, een streepje en 3 cijfers (bv. 1258-514). Dit is de CNK-code. Noteer in DR.13 en DR.14 de naam
en de CNK code van de geneesmiddelen die de ondervraagde persoon de afgelopen 24 uur gebruikt
heeft en stel voor elk geneesmiddel de vragen DR.15 tot DR.17.
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Vergeet niet om voor ieder geneesmiddel ook de vragen DR15 tot DR 17 te beantwoorden op
de pagina hiernaast!!
DR.13.

DR.14.

Naam van het geneesmiddel (IN DRUKLETTERS)

CNK-code

Enq.: indien geen naam : 8, 9 of –1 omringen

Enq.: indien geen code : 99, 9 of –1 omringen

8. Magistraal

01

9. WN
-1. GA

9. WN
-1. GA

9. WN
-1. GA

9. WN
-1. GA

9. WN
-1. GA

9. WN
-1. GA

9. WN
-1. GA

9. WN
-1. GA

9. WN
-1. GA

9. WN
-1. GA

9. WN
-1. GA

9. WN
-1. GA

0000-0000

99. Geen CNK code
9.

Geen verpakking

0000-0000

99. Geen CNK code
9.

Geen verpakking

0000-0000

99. Geen CNK code
9.

Geen verpakking

0000-0000

99. Geen CNK code
9.

Geen verpakking

0000-0000

99. Geen CNK code
9.

Geen verpakking

0000-0000

99. Geen CNK code
9.

Geen verpakking

0000-0000

99. Geen CNK code
9.

Geen verpakking

0000-0000

99. Geen CNK code
9.

Geen verpakking

-1. GA

8. Magistraal

13

Geen verpakking

-1. GA

8. Magistraal

12

9.

-1. GA

8. Magistraal

11

0000-0000

99. Geen CNK code

-1. GA

8. Magistraal

10

Geen verpakking

-1. GA

8. Magistraal

09

9.

-1. GA

8. Magistraal

08

0000-0000

99. Geen CNK code

-1. GA

8. Magistraal

07

Geen verpakking

-1. GA

8. Magistraal

06

9.

-1. GA

8. Magistraal

05

0000-0000

99. Geen CNK code

-1. GA

8. Magistraal

04

Geen verpakking

-1. GA

8. Magistraal

03

9.

-1. GA

8. Magistraal

02

0000-0000

99. Geen CNK code

9. WN
-1. GA

0000-0000

99. Geen CNK code
9.

Geen verpakking

-1. GA

WN = Weet het niet; GA = Geen antwoord.
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DR.15.

DR.16.

Omschrijf de klachten, ziekten of gezondheidsproblemen
waarom dit geneesmiddel werd genomen

Werd het
geneesmiddel
voorgeschreven?
1. Ja
2. Neen

01
9. WN - 1. GA

9. WN - 1. GA
1. Ja
2. Neen

02
9. WN - 1. GA

9. WN - 1. GA
1. Ja
2. Neen

03
9. WN - 1. GA

9. WN - 1. GA
1. Ja
2. Neen

04
9. WN - 1. GA

9. WN - 1. GA
1. Ja
2. Neen

05
9. WN - 1. GA

9. WN - 1. GA
1. Ja
2. Neen

06
9. WN - 1. GA

9. WN - 1. GA
1. Ja
2. Neen

07
9. WN - 1. GA

9. WN - 1. GA
1. Ja
2. Neen

08
9. WN - 1. GA

9. WN - 1. GA
1. Ja
2. Neen

09
9. WN - 1. GA

9. WN - 1. GA
1. Ja
2. Neen

10
9. WN - 1. GA

9. WN - 1. GA
1. Ja
2. Neen

11
9. WN - 1. GA

9. WN - 1. GA
1. Ja
2. Neen

12
9. WN - 1. GA

9. WN - 1. GA
1. Ja
2. Neen

13
9. WN - 1. GA
WN = Weet het niet; GA = Geen antwoord.
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9. WN - 1. GA

DR.17.
Gebruikt u het
geneesmiddel…
1. regelmatig
2. tijdelijk
9. WN - 1. GA
1. regelmatig
2. tijdelijk
9. WN - 1. GA
1. regelmatig
2. tijdelijk
9. WN - 1. GA
1. regelmatig
2. tijdelijk
9. WN - 1. GA
1. regelmatig
2. tijdelijk
9. WN - 1. GA
1. regelmatig
2. tijdelijk
9. WN - 1. GA
1. regelmatig
2. tijdelijk
9. WN - 1. GA
1. regelmatig
2. tijdelijk
9. WN - 1. GA
1. regelmatig
2. tijdelijk
9. WN - 1. GA
1. regelmatig
2. tijdelijk
9. WN - 1. GA
1. regelmatig
2. tijdelijk
9. WN - 1. GA
1. regelmatig
2. tijdelijk
9. WN - 1. GA
1. regelmatig
2. tijdelijk
9. WN - 1. GA
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Vergeet niet om voor ieder geneesmiddel ook de vragen DR15 tot DR 17 te beantwoorden op
de pagina hiernaast!!
DR.13.

DR.14.

Naam van het geneesmiddel (IN DRUKLETTERS)

CNK-code

Enq.: indien geen naam : 8, 9 of –1 omringen

Enq.: indien geen code : 99, 9 of –1 omringen

8. Magistraal

14

9. WN
-1. GA
8. Magistraal

15

9. WN
-1. GA
8. Magistraal

16

9. WN
-1. GA
8. Magistraal

17

9. WN
-1. GA
8. Magistraal

18

9. WN
-1. GA
8. Magistraal

19

9. WN
-1. GA
8. Magistraal

20

9. WN
-1. GA
8. Magistraal

21

9. WN
-1. GA
8. Magistraal

22

9. WN
-1. GA
8. Magistraal

23

9. WN
-1. GA
8. Magistraal

24

9. WN
-1. GA
8. Magistraal

25

9. WN
-1. GA
8. Magistraal

26

9. WN
-1. GA

WN = Weet het niet; GA = Geen antwoord.
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0000-0000

99. Geen CNK code
9.

Geen verpakking

-1. GA

0000-0000

99. Geen CNK code
9.

Geen verpakking

-1. GA

0000-0000

99. Geen CNK code
9.

Geen verpakking

-1. GA

0000-0000

99. Geen CNK code
9.

Geen verpakking

-1. GA

0000-0000

99. Geen CNK code
9.

Geen verpakking

-1. GA

0000-0000

99. Geen CNK code
9.

Geen verpakking

-1. GA

0000-0000

99. Geen CNK code
9.

Geen verpakking

-1. GA

0000-0000

99. Geen CNK code
9.

Geen verpakking

-1. GA

0000-0000

99. Geen CNK code
9.

Geen verpakking

-1. GA

0000-0000

99. Geen CNK code
9.

Geen verpakking

-1. GA

0000-0000

99. Geen CNK code
9.

Geen verpakking

-1. GA

0000-0000

99. Geen CNK code
9.

Geen verpakking

-1. GA

0000-0000

99. Geen CNK code
9.

Geen verpakking

-1. GA
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DR.15.

DR.16.

Omschrijf de klachten, ziekten of gezondheidsproblemen
waarom dit geneesmiddel werd genomen

Werd het
geneesmiddel
voorgeschreven?
1. Ja
2. Neen

14
9. WN - 1. GA

9. WN - 1. GA
1. Ja
2. Neen

15
9. WN - 1. GA

9. WN - 1. GA
1. Ja
2. Neen

16
9. WN - 1. GA

9. WN - 1. GA
1. Ja
2. Neen

17
9. WN - 1. GA

9. WN - 1. GA
1. Ja
2. Neen

18
9. WN - 1. GA

9. WN - 1. GA
1. Ja
2. Neen

19
9. WN - 1. GA

9. WN - 1. GA
1. Ja
2. Neen

20
9. WN - 1. GA

9. WN - 1. GA
1. Ja
2. Neen

21
9. WN - 1. GA

9. WN - 1. GA
1. Ja
2. Neen

22
9. WN - 1. GA

9. WN - 1. GA
1. Ja
2. Neen

23
9. WN - 1. GA

9. WN - 1. GA
1. Ja
2. Neen

24
9. WN - 1. GA

9. WN - 1. GA
1. Ja
2. Neen

25
9. WN - 1. GA

9. WN - 1. GA
1. Ja
2. Neen

26
9. WN - 1. GA
WN = Weet het niet; GA = Geen antwoord.
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9. WN - 1. GA

DR.17.
Gebruikt u het
geneesmiddel…
1. regelmatig
2. tijdelijk
9. WN - 1. GA
1. regelmatig
2. tijdelijk
9. WN - 1. GA
1. regelmatig
2. tijdelijk
9. WN - 1. GA
1. regelmatig
2. tijdelijk
9. WN - 1. GA
1. regelmatig
2. tijdelijk
9. WN - 1. GA
1. regelmatig
2. tijdelijk
9. WN - 1. GA
1. regelmatig
2. tijdelijk
9. WN - 1. GA
1. regelmatig
2. tijdelijk
9. WN - 1. GA
1. regelmatig
2. tijdelijk
9. WN - 1. GA
1. regelmatig
2. tijdelijk
9. WN - 1. GA
1. regelmatig
2. tijdelijk
9. WN - 1. GA
1. regelmatig
2. tijdelijk
9. WN - 1. GA
1. regelmatig
2. tijdelijk
9. WN - 1. GA
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Vaccinatie

VA.01.

Beschikt u over een vaccinatiekaart?
Ja ....................................................................

1

Neen ...............................................................

2

Weet het niet

9

Geen antwoord

-1

Enquêteur: Elk document waarop de verschillende vaccins die de persoon ontvangen heeft, vermeld staan,
wordt als vaccinatiekaart beschouwd.

Vaccinatie tegen tetanus

VA.02.

VA.03.

Hebt u ooit een vaccinatie of herhalingsvaccinatie gehad tegen tetanus (klem)?
Ja ...................................................................

1

Neen ..............................................................

2

Ga naar VA.04.

Ik weet niet waarover u het hebt......................

3

Ga naar VA.04.

Weet het niet

9

Ga naar VA.04.

Geen antwoord

-1

Ga naar VA.04.

Wanneer hebt U deze vaccinatie tegen tetanus voor het laatst gekregen?
Minder dan tien jaar geleden ...........................

1

Tien jaar geleden of meer ................................

2

Weet het niet

9
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Vaccinatie tegen hepatitis B

Enquêteur: Probeer op de vaccinatiekaart de naam van het vaccin na te gaan; de commerciële
benamingen van het vaccin tegen hepatitis B (HB) zijn: Engerix B ®, H-B Vax II ®,
HB Vax Pro ®, Twinrix ® of Infanrix-hexa ®.

VA.04.

VA.05.

Hebt u ooit een vaccinatie gehad tegen hepatitis B (dat is een vorm van geelzucht)?
Ja ....................................................................

1

Neen ...............................................................

2

Ga naar VA.07.

Ik weet niet waarover u het hebt.......................

3

Ga naar VA.07.

Weet het niet

9

Ga naar VA.07.

Geen antwoord

-1

Ga naar VA.07.

Wanneer hebt u deze vaccinatie tegen hepatitis B voor het laatst gekregen?
Minder dan tien jaar geleden ...........................

1

Tien jaar geleden of meer ................................

2

Weet het niet

VA.06.

9

Geen antwoord

-1

Wie heeft deze vaccinatie uitgevoerd?
Een huisarts ....................................................

1

Een kinderarts ................................................

2

Een preventieve dienst, zoals Kind en Gezin
of ONE ...........................................................

3

Een centrum voor schoolgeneeskunde ............

4

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

5

Weet het niet

9
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Vaccinatie tegen meningokokken type C

Enquêteur:

Vaccinatie tegen meningokokken type C is bedoeld als bescherming tegen één van de
vormen van meningitis (hersenvliesontsteking).
Probeer op de vaccinatiekaart na te gaan; de commerciële benamingen van het vaccin
tegen meningokokken type C zijn: Mencevax ®, Menjugate ®, Meningitec ®,
Meningovax ® en NeisVac-C ®, waar type C is geconjugeerd met andere types
meningokokken.

VA.07.

VA.08.

Hebt u ooit een vaccinatie gehad tegen hersenvliesontsteking door meningokokken C?
Ja ....................................................................

1

Neen ...............................................................

2

Ga naar VA.09.

Ik weet niet waarover u het hebt.......................

3

Ga naar VA.09.

Weet het niet

9

Ga naar VA.09.

Geen antwoord

-1

Ga naar VA.09.

Wanneer hebt u deze vaccinatie tegen hersenvliesontsteking door meningokokken C voor
het laatst gekregen?
Minder dan drie jaar geleden .......................

1

Drie jaar geleden of meer.............................

2

Weet het niet

9

Geen antwoord
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Vaccinatie tegen de griep
Enquêteur:

Vragen in verband met vaccinatie tegen de griep en pneumokokken zijn alleen voor
personen van 15 jaar of ouder.
Voor de anderen, ga naar NS.04.

VA.09.

Hebt u ooit een vaccinatie tegen de griep gehad ?
Ja ....................................................................

1

Neen ...............................................................

2

Ga naar VA.11.

Ik weet niet waarover u het heeft......................

3

Ga naar VA.11.

Weet het niet

9

Ga naar VA.11.

Geen antwoord
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Ga naar VA.11.
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Wanneer hebt u deze vaccinatie tegen de griep voor het laatst gekregen?

Enquêteur: 99 en/of 9999 invullen indien resp. maand en/of jaar onbekend zijn.

Maand:

Jaar:

Weet het niet

9

Geen antwoord
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Vaccinatie tegen pneumokokken

Enquêteur:

VA.11.

VA.12.

Probeer op de vaccinatiekaart na te gaan; de commerciële benaming van het vaccin tegen
pneumokokken is Pneumo 23.

Hebt u ooit een vaccinatie of herhalingsvaccinatie gehad tegen pneumokokken?
Ja ....................................................................

1

Neen ...............................................................

2

Ga naar NS.04.

Ik weet niet waarover u het hebt.......................

3

Ga naar NS.04.

Weet het niet

9

Ga naar NS.04.

Geen antwoord
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Ga naar NS.04.

Wanneer hebt u deze vaccinatie tegen pneumokokken voor het laatst gekregen?
Minder dan vijf jaar geleden ............................

1

Vijf jaar geleden of meer ..................................

2

Weet het niet

9
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Voeding
De volgende vragen gaan over uw voedingsgewoonten, maar eerst stellen we u 2 vragen over uw gewicht
en lengte.

NS.04.

Hoe groot bent u, zonder schoenen aan?
cm
Weet het niet

NS.05.

999

Geen antwoord
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Hoeveel weegt u, zonder kleding en zonder schoenen aan?

Enquêteur: Aan vrouwen die zwanger zijn, vraagt u het gewicht vóór de zwangerschap.

kg
Weet het niet

999

Geen antwoord

-1

Enquêteur: In de volgende vragen gaat het om een maaltijd. Een drankje (b.v. een kop koffie) alleen kan
niet als een maaltijd beschouwd worden.

NH.01.

Hoe vaak eet u een ontbijt?
Elke dag ..........................................................

1

5 tot 6 maal per week.......................................

2

2 tot 4 maal per week.......................................

3

1 maal per week ..............................................

4

1 tot 3 maal per maand ....................................

5

Bijna nooit tot nooit ..........................................

6

Weet het niet

9
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Hoe vaak eet u een middagmaal?
Elke dag ..........................................................

1

5 tot 6 maal per week.......................................

2

2 tot 4 maal per week.......................................

3

1 maal per week ..............................................

4

1 tot 3 maal per maand ....................................

5

Bijna nooit tot nooit ..........................................

6

Weet het niet

NH.03.

9

-1

Hoe vaak eet u een avondmaal?
Elke dag ..........................................................

1

5 tot 6-maal per week ......................................

2

2 tot 4-maal per week ......................................

3

1-maal per week ..............................................

4

1 tot 3 maal per maand ....................................

5

Bijna nooit tot nooit ..........................................

6

Weet het niet

NH.04.

Geen antwoord

9

Geen antwoord
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Hoe vaak eet u bereide of rauwe groenten (droge peulvruchten niet inbegrepen)?
Elke dag ..........................................................

1

5 tot 6-maal per week ......................................

2

2 tot 4-maal per week ......................................

3

1-maal per week ..............................................

4

1 tot 3 maal per maand ....................................

5

Bijna nooit tot nooit ..........................................

6

Ga naar NH.06.

Weet het niet

9

Ga naar NH.06.

Geen antwoord
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Ga naar NH.06.
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Hoeveel bereide of rauwe groenten eet u dan gemiddeld op zo’n dag?

Minder dan 200 g ............................................

1

Ongeveer 200 g ..............................................

2

Meer dan 200 g ...............................................

3

Weet het niet

NH.06.

NH.07.

Geen antwoord

9

-1

Hoe vaak eet u vers fruit ?

Elke dag ..........................................................

1

5 tot 6-maal per week ......................................

2

2 tot 4-maal per week ......................................

3

1-maal per week ..............................................

4

1 tot 3 maal per maand ....................................

5

Bijna nooit tot nooit ..........................................

6

Ga naar NH.08.

Weet het niet

9

Ga naar NH.08.

Geen antwoord
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Ga naar NH.08.

Hoeveel fruit eet u dan gemiddeld op zo’n dag?

Minder dan 2 stuks .........................................

1

Ongeveer 2 stuks ............................................

2

Meer dan 2 stuks ............................................

3

Weet het niet

9
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Hoe vaak eet u bruin brood (ook bruine beschuit, bruine pistolets of bruin stokbrood)?
Elke dag ..........................................................

1

5 tot 6-maal per week ......................................

2

2 tot 4-maal per week ......................................

3

1-maal per week ..............................................

4

1 tot 3 maal per maand ....................................

5

Bijna nooit tot nooit ..........................................

6

Weet het niet

9

Ga naar NH.10.

Geen antwoord
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Ga naar NH.10.

Hoeveel bruin brood eet u dan gemiddeld op zo’n dag?
Minder dan 8 sneden ......................................

1

Ongeveer 8 sneden ........................................

2

Meer dan 8 sneden .........................................

3

Weet het niet

NH.10.

Ga naar NH.10.

9

Geen antwoord
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Hoe vaak eet u vis of schelp- of schaaldieren (zoals koolvis, kabeljauw, mosselen,
garnalen,…)?
Elke dag ..........................................................

1

5 tot 6-maal per week ......................................

2

2 tot 4-maal per week ......................................

3

1-maal per week ..............................................

4

1 tot 3 maal per maand ....................................

5

Bijna nooit tot nooit ..........................................

6

Ga naar NH.12.

Weet het niet

9

Ga naar NH.12.

Geen antwoord
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Ga naar NH.12.
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Hoeveel vis of schelp- of schaaldieren eet u dan gemiddeld op zo’n dag?

Minder dan 100 g ............................................

1

Ongeveer 100 g ..............................................

2

Meer dan 100 g ...............................................

3

Weet het niet

NH.12.

NH.13.

9

Geen antwoord
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Hoe vaak drinkt u gesuikerde of alcoholische dranken (zoals bier, wijn, frisdrank,
gesuikerde koffie of thee, industrieel vervaardigde vruchtensappen,…)?

Elke dag ..........................................................

1

5 tot 6-maal per week ......................................

2

2 tot 4-maal per week ......................................

3

1-maal per week ..............................................

4

1 tot 3 maal per maand ....................................

5

Bijna nooit tot nooit ..........................................

6

Ga naar NH.14.

Weet het niet

9

Ga naar NH.14.

Geen antwoord

-1

Ga naar NH.14.

Hoeveel gesuikerde of alcoholische dranken drinkt u gemiddeld op zo’n dag?

Minder dan 1 liter ............................................

1

Ongeveer 1 liter ..............................................

2

Meer dan 1 liter ...............................................

3

Weet het niet

9
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De volgende vragen gaan over wijzigingen in uw eetgewoonten in de afgelopen 2 jaar.

NH.14.

Hebt u de afgelopen 2 jaar uw vetconsumptie verminderd?

Vetconsumptie kan men verminderen door, bij voorbeeld, het gebruik van vetrijke
voedingsmiddelen zoals boter, margarine, mayonaise,… te beperken of door vetrijke producten
(b.v. volle melkproducten) te vervangen door minder vetrijke b.v. magere melkproducten).

NH.15.

Ja ....................................................................

1

Neen ...............................................................

2

Ga naar NH.16.

Weet het niet

9

Ga naar NH.16.

Geen antwoord
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Ga naar NH.16.

Om welke reden hebt u uw vetconsumptie verminderd?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Ja

Neen

Weet
het niet

Geen
antwoord

01.

Omdat u ziek bent / was

1

2

9

-1

02.

Om te vermageren of om uw gewicht op peil te houden

1

2

9

-1

03.

Omdat u angst heeft voor de gevolgen van het
vetgebruik op uw gezondheid

1

2

9

-1

04.

Onder invloed van familie, vrienden of kennissen

1

2

9

-1

05.

Andere, verklaar nader:_________________________

1

2

9

-1
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Bent u de afgelopen 2 jaar meer vezelrijke voedingsmiddelen gaan gebruiken?

Vezelrijke voedingsmiddelen zijn bijvoorbeeld: fruit, groenten, bruin brood, volle rijst of
pastasoorten, ontbijtgranen, havervlokken of –zemelen.

NH.17.

Ja ....................................................................

1

Neen ...............................................................

2

Weet het niet

9

Ga naar ET.01.

Geen antwoord
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Ga naar ET.01.

Ga naar ET.01.

Om welke reden bent u meer vezelrijke voedingsmiddelen gaan gebruiken?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Ja

Neen

Weet
het niet

Geen
antwoord

01.

Omwille van constipatie (moeilijke stoelgang) of andere
medische klachten

1

2

9

-1

02.

Omdat dergelijke voedingsmiddelen deel uitmaken van
uw vermageringsdieet

1

2

9

-1

03.

Omdat u weet dat vezelrijke voeding goed is voor uw
gezondheid

1

2

9

-1

04.

Onder invloed van familie, vrienden of kennissen

1

2

9

-1

05.

Andere, verklaar
nader:___________________________

1

2

9

-1
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Opleiding

Enquêteur:

ET.01.

Vragen voor iedereen van 6 jaar en ouder.

Bent u schoolgaand, d.w.z. volgt u (eventueel deeltijds) dagonderwijs?
Ja ....................................................................

1

Neen ...............................................................

2

Weet het niet

9

Ga naar ET.03.

Geen antwoord
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Ga naar ET.03.

Ga naar ET.03.

Enquêteur: Toon kaart 14.

ET.02.

Welk van de volgende studierichtingen volgt u op dit ogenblik?
Lager onderwijs...........................................................................................

01

Algemeen lager secundair onderwijs ..........................................................

02

Lager technisch, kunst- of beroepssecundair onderwijs ..............................

03

Algemeen hoger secundair onderwijs .........................................................

04

Hoger technisch secundair onderwijs .........................................................

05

Hoger kunstsecundair onderwijs ................................................................

06

Hoger beroepssecundair onderwijs .............................................................

07

Post-secundair niet-hoger onderwijs ...........................................................

08

Hoger onderwijs van het korte type .............................................................

09

Hoger onderwijs van het lange type ............................................................

10

Universitair onderwijs .................................................................................

11

Universitair onderwijs – voortgezette opleidingen .......................................

12

Doctoraat met proefschrift ..........................................................................

13

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

14

Weet het niet

99
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Enquêteur: Voor de schoolgaanden, ga naar SU.05.
Voor de anderen, ga verder en toon kaart 14.

ET.03.

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

01

Algemeen lager secundair onderwijs ...........................................................

02

Lager technisch, kunst- of beroepssecundair onderwijs ...............................

03

Algemeen hoger secundair onderwijs ..........................................................

04

Hoger technisch secundair onderwijs ..........................................................

05

Hoger kunstsecundair onderwijs ................................................................

06

Hoger beroepssecundair onderwijs ..............................................................

07

Post-secundair niet-hoger onderwijs ............................................................

08

Hoger onderwijs van het korte type ..............................................................

09

Hoger onderwijs van het lange type .............................................................

10

Universitair onderwijs ..................................................................................

11

Universitair onderwijs – voortgezette opleidingen ........................................

12

Doctoraat met proefschrift ...........................................................................

13

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

14

Geen diploma: .............................................................................................

15

Weet het niet

ET.04.

99

Geen antwoord
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Op welke leeftijd heeft u uw studies beëindigd?
jaar
Weet het niet

99
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Tewerkstelling

De volgende vragen gaan over uw beroepsactiviteit. We beschouwen iemand als beroepsactief als hij/zij
betaald werk heeft, al 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?
Ja, betaald werk..........................................................

1

Ja, maar tijdelijk onderbroken......................................

2

Neen, geen betaald werk ............................................

3

Weet het niet

EM.02.

9

Geen antwoord

Ga naar EM.03.

Ga naar EM.07.
-1

Kunt u de reden van deze tijdelijke onderbreking aangeven?
Ziekte of ongeval..........................................................................................

1

Technische werkloosheid ............................................................................

2

Zwangerschapsverlof of borstvoedingsverlof ................................................

3

Ouderschapsverlof .......................................................................................

4

Tijdskrediet (o.m. loopbaanonderbreking).....................................................

5

Verlof om familiale of dwingende redenen ..................................................

6

Verlof met betrekking tot sociale promotie, opleiding, studie, enz..................

7

Andere reden, verklaar nader: ___________________________________

8

Weet het niet

9

Geen antwoord
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Ik zal u enkele vragen stellen over uw beroepsactiviteit. Ik zal me hierbij beperken tot uw hoofdberoep, dit wil
zeggen het beroep waaraan u het meeste tijd besteedt.

EM.03.

Kunt u uw beroepsactiviteit (hoofdberoep) zo nauwkeurig mogelijk omschrijven?

......................................................................................................................
Weet het niet

999
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Wat is de belangrijkste economische activiteit van de onderneming/instelling waarin u
tewerkgesteld bent?

......................................................................................................................
Weet het niet

EM.05.

999

-1

Wanneer oefent u uw beroepsactiviteit (hoofdberoep) uit?
Uitsluitend overdag (eventueel tweeploegenstelstel)....................................

1

Uitsluitend ‘s nachts (vaste nachtploeg)......................................................

2

Uitsluitend in het weekend (vaste weekendploeg)........................................

3

In een roterend ploegenstelsel (basisschema vroeg/laat/nacht) ...................

4

Op (zeer) onregelmatige tijdstippen.............................................................

5

Ander stelsel; verklaar: _________________________________________

6

Weet het niet

EM.06.

Geen antwoord

9

Geen antwoord
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Hoeveel uur per week besteedt u gemiddeld aan uw beroepsactiviteit (hoofdberoep)?
uur per week
Weet het niet

Enquêteur:

EM.07.

999

Geen antwoord
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Ga na deze vraag naar de module ‘Inkomen’

U verricht momenteel geen betaald werk. In welk van de volgende situaties bevindt u
zich?
(Pre)pensioen .............................................................................................

1

Ziekte of invaliditeit.......................................................................................

2

Werkloosheid ...............................................................................................

3

Student ........................................................................................................

4

Ik doe het huishouden, zonder uitkering ......................................................

5

Andere situatie, verklaar nader: __________________________________

6

Weet het niet

9
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Bent u ooit beroepsactief geweest, d.w.z. hebt u ooit betaald werk gehad?
Ja.............................................................................................

1

Neen ........................................................................................

2

Weet het niet

EM.09.

9

Geen antwoord

Ga naar EM.12.

-1

Tot wanneer was u tewerkgesteld?

Enquêteur: 99 en/of 9999 invullen indien resp. maand en/of jaar onbekend zijn.

Maand:

Jaar:

Weet het niet

EM.10.

9

Geen antwoord
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Kunt u uw beroepsactiviteit binnen uw laatste beroep of functie zo nauwkeurig mogelijk
omschrijven?

......................................................................................................................
Weet het niet

EM.11.

999

Geen antwoord

-1

Wat is of was de belangrijkste economische activiteit van de onderneming/zaak waarin u
uw laatste betrekking had?

......................................................................................................................
Weet het niet

999

Geen antwoord

-1

Enquêteur: Ga na deze vraag naar de module ‘Inkomen’.
Vraag EM.12. dient enkel gesteld te worden aan diegenen die nooit beroepsactief geweest zijn,
en moet in dit geval ook beantwoord worden als de partner overleden is.

EM.12.

Kunt u zo nauwkeurig mogelijk de beroepsactiviteit omschrijven die uw partner uitoefent
of uitoefende in zijn/haar huidige/laatste betrekking?

......................................................................................................................
Weet het niet

999
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Inkomen
Aan de hand van de volgende vragen peilen we naar uw persoonlijk beschikbaar netto-inkomen, per maand.
Hieronder verstaan we zowel:
•

de nettolonen en wedden voor de gepresteerde arbeid (hoofd- en eventuele bijbetrekkingen), de
gemiddelde netto-bedrijfsinkomens voor zelfstandigen;

•

persoonlijke sociale uitkeringen (werkloosheidsvergoeding, uitkering voor arbeidsongeschiktheid
(ziektegeld en invaliditeit), uitkering in het kader van een arbeidsongeval, leefloon, OCMW-steun,
…).

IN.04

Hoeveel bedraagt het huidige persoonlijk beschikbare netto-inkomen, alles inbegrepen,
per maand? Indien dit inkomen per maand varieert, gelieve dan een gemiddelde aan te
geven.
Kruis gebruikte munteenheid aan:

Euro

BEF

Enquêteur: Enkel indien de B.P. aarzelt te antwoorden stelt u de volgende vraag. In alle andere gevallen,
ga naar IN.06.

IN.05

U vindt het moeilijk om deze vraag te beantwoorden. De volgende vraag is wellicht
gemakkelijker te beantwoorden: is dit inkomen hoger dan 2000 euro (of 80000 Belgische
Frank)?
Ja

1

Toon kaart 15.

Neen

2

Toon kaart 16.

Kunt u aangeven welke code het best overeenstemt met het uw maandelijks inkomen,
alles inbegrepen?
(code)
Weet het niet

99
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Bij contacten met een huisarts of specialist, bij hospitalisatie of de aankoop van geneesmiddelen, dienen
patiënten in regel een eigen bijdrage te betalen. Deze bijdrage wordt het remgeld genoemd.
Sommige mensen kunnen genieten van een vermindering van remgelden, een statuut dat vroeger de
‘voorkeurregeling’ werd genoemd.

IN.06.

Geniet u, voor zover u weet, nu van een vermindering van remgelden?

Let wel, een vermindering van remgelden ten gevolge van een eigen afgesloten of via de
werkgever afgesloten bijkomende verzekering wordt hier buiten beschouwing gelaten.

Ja…………………………………………………

1

Neen……………………………………………..

2

Weet het niet

IN.07.

9

Ga naar IN.08.

Geen antwoord

-1

Er zijn verschillende categorieën mensen die recht hebben op een vermindering van
remgelden. Kunt u aangeven tot welke categorie u behoort?

Weduw(e)n(aars), invaliden, gepensioneerden, wezen (WIGW) .............................

1

Oud-kolonialen, kloosterlingen en niet-beschermde personen................................

2

Rechthebbenden op een verhoogde kinderbijslag voor gehandicapte kinderen .......

3

Rechthebbenden op gewaarborgd inkomen voor bejaarden....................................

4

Rechthebbenden op tegemoetkoming voor gehandicapten .....................................

5

Bestaansminimumtrekkers of steuntrekkers van het OCMW ...................................

6

Langdurig werklozen...............................................................................................

7

Andere categorie: welke: _____________________________________________

8

Weet het niet

9
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Geen antwoord

-1
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De persoonlijke bijdrage in geval van hospitalisatie kan sterk verminderd worden indien een bijkomende
hospitalisatieverzekering afgesloten wordt. Dergelijke verzekering kunt u zelf afsluiten of kan op initiatief van
uw werkgever worden afgesloten en dit zowel bij een ziekenfonds als bij een privé-verzekeraar.

IN.08.

Hebt u op eigen initiatief of op initiatief van uw werkgever een dergelijke bijkomende
hospitalisatieverzekering afgesloten?
Ja ....................................................................

1

Neen ...............................................................

2

Weet het niet

9

Geen antwoord

-1

Enquêteur: Enkel voor zelfstandigen. Voor de anderen, ga onmiddellijk naar SU.05.

Zelfstandigen zijn, wat de gezondheidszorgen betreft, verzekerd voor ‘grote risico’s’ (hospitalisatie,
bloedanalyses, foto’s,…).
Ze kunnen evenwel een bijkomende verzekering afsluiten voor de zogenaamde ‘kleine risico’s’ (consultatie
van een huisarts, aankoop van geneesmiddelen,…).

IN.09.

IN.10.

Bent u verzekerd voor "kleine risico’s"?
Ja ....................................................................

1

Neen ...............................................................

2

Weet het niet

9

Ga naar SU.05

Geen antwoord

-1

Ga naar SU.05

Ga naar SU.05.

Via welk organisme bent u verzekerd voor "kleine risico’s"?
Via een ziekenfonds ...............................................................................................

1

Via een private verzekering ....................................................................................

2

De verzekering voor kleine risico’s zit verplicht vervat in het basis verzekeringspakket ....................................................................................................................

3

Weet het niet

9
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-1

Gezondheidsenquête, België, 2004

Mondelinge vragenlijst

Beoordeling : vragen voor de betrokken persoon
SU.05.

Vond u de vragen moeilijk?
Zeer moeilijk .................................................................

1

Tamelijk moeilijk ...........................................................

2

Niet moeilijk, niet gemakkelijk ........................................

3

Tamelijk gemakkelijk .....................................................

4

Zeer gemakkelijk ...........................................................

5

Weet het niet
SU.06.

9

Geen antwoord

-1

Vond u de vragen te persoonlijk of te intiem?
Ja .................................................................................

1

Neen .............................................................................

2

Weet het niet

9

Geen antwoord

-1

Hartelijk dank voor uw medewerking aan deze enquête
Enquêteur:

Na afloop van de ondervraging dient het uur op de voorpagina te worden ingevuld. Beantwoord
tevens vraag ENQ.01 en ENQ.02.

Beoordeling : vragen voor de enquêteur
ENQ.01.

ENQ.02.

Hoe heeft de betrokken persoon meegewerkt?
Zeer spontaan ...............................................................

1

Tamelijk spontaan .........................................................

2

Niet spontaan, niet moeilijk .............................................

3

Tamelijk moeilijk ............................................................

4

Zeer moeilijk ..................................................................

5

Denkt u dat de B.P. de vragen begrepen heeft (had hij/zij m.a.w. weinig uitleg nodig)?
Volledig begrepen .........................................................

1

Tamelijk goed begrepen ................................................

2

Half en half begrepen ....................................................

3

Tamelijk niet goed begrepen ..........................................

4

Helemaal niet begrepen .................................................

5
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