
1.   Wat is uw geboortedatum?

2.   Wat is uw geslacht?

- -

man vrouw

ALGEMEEN

19

3.   Wat is uw burgerlijke staat? gehuwd/ geregistreerd partnerschap
samenwonend
ongehuwd, nooit gehuwd geweest
gescheiden, gescheiden levend
weduwe, weduwnaar

dag maand jaar

4.   Wat is uw hoogst voltooide opleiding?
      (een opleiding afgerond met diploma
      of voldoende getuigschrift)

geen opleiding

lager onderwijs

lager of voorbereidend beroepsonderwijs

middelbaar algemeen voortgezet onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs

hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

hoger beroepsonderwijs

wetenschappelijk onderwijs (universiteit)

anders, namelijk

(zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO)

(zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO-t)

(zoals MBO lang, MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS)

(zoals HAVO, VWO, Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS)

(zoals HBO, HTS, HEAO, HBO-V, kandidaats/ bachelor wetensch. onderwijs)

Door medewerkster in te vullen:

- - 20
dag maand jaar

Onderzoeksdatum Nummer
deelnemer

Lokatie

(lager onderwijs: niet afgemaakt)

(basisschool, speciaal onderwijs)

STICKER MET BARCODE
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5.   Wat is uw geboorteland
      en dat van uw moeder en vader? Nederland

Suriname

Nederlandse Antillen

Aruba

Turkije

Marokko

Onbekend

Overig

Van
uzelf

Van uw
moeder

Van uw
vader

ALGEMEEN (vervolg)

Specificeer overig,
van uzelf:

van uw moeder:

van uw vader:

GEZONDHEID EN ZIEKTE

6.   Wilt u van de volgende ziekten en aandoeningen
      aangeven of u die heeft of ooit heeft gehad?

(Geef op iedere regel uw antwoord)
Nee

Ja, NIET
door arts
vastgesteld

Ja, WEL
door arts
vastgesteld

a. Hartinfarct

b. Beroerte, hersenbloeding, herseninfarct of TIA

c. Een andere ernstige hartaandoening (zoals hartfalen of angina pectoris)

d. Een vorm van kanker (kwaadaardige aandoening)

e. Vernauwing van de bloedvaten in de buik of benen (geen spataderen)

f. Astma, chronische bronchitis, longemfyseem of COPD
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7.   Is bij u ooit, door een arts,
      een te hoge bloeddruk gevonden?

ja
nee
niet bekend

a. Zo ja, gebruikt u NU
    geneesmiddelen voor de hoge
    bloeddruk?

ja
nee

b. Zo ja, had u de hoge bloeddruk
    ALLEEN gedurende een zwangerschap?

ja
nee
n.v.t., ik ben nooit zwanger geweest

Vraag b: alleen voor vrouwen

8.   Is bij u ooit, door een arts,
      een verhoogd cholesterolgehalte
      in het bloed vastgesteld?

ja
nee
niet bekend

a. Zo ja, gebruikt u voor het verhoogde
    cholesterolgehalte in het bloed
    NU geneesmiddelen?

ja
nee

9.   Is bij u, door een arts,
      diabetes (suikerziekte) vastgesteld?

ja
nee

a. Zo ja, hoe OUD was u toen
    de diabetes voor het EERST werd
    vastgesteld?

jaar

b. Gebruikt u voor uw diabetes: - een dieet?

- tabletten?

- insuline-injecties?

ja nee

10.   Is bij u ooit tijdens een zwangerschap
        diabetes vastgesteld?

Vraag 10: alleen voor vrouwen
ja
nee
n.v.t., ik ben nooit zwanger geweest

GEZONDHEID EN ZIEKTE (vervolg)

11.   Is bij u ooit, door een arts,
        eiwitverlies in de urine
        (microalbuminurie) geconstateerd?

ja
nee
niet bekend

a. Zo ja, was dit ALLEEN
    gedurende een zwangerschap?

ja
nee
n.v.t., ik ben nooit zwanger geweest

Vraag a: alleen voor vrouwen

c. Indien u injecties gebruikt: bent u die
    meteen gaan gebruiken in het eerste
    half jaar dat u diabetes had?

ja
nee

ja nee

ja nee

ga naar vraag 10
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GEZONDHEID EN ZIEKTE (vervolg)

12.   Is bij u ooit, door een arts,
        nierfunctieverlies/ achteruitgang
        van de nierfunctie geconstateerd?

ja
nee
niet bekend

a. Zo ja, was dit ALLEEN
    gedurende een zwangerschap?

ja
nee
n.v.t., ik ben nooit zwanger geweest

Vraag a: alleen voor vrouwen

13.   Heeft een arts ooit artrose/
        gewrichtsklachten aan (één van de)
        handen, knieën, of heupen bij u
        geconstateerd?

ja
nee
niet bekend

a. Zo ja, bent u hiervoor onder
    behandeling van huisarts,
    specialist, fysiotherapeut?

ja
nee

14.   Heeft u last van startpijn of
        ochtendstijfheid in de gewrichten?

ja
nee

15.   Heeft u ooit:
ja
nee

a. een nieuwe heup
    (heupprothese) gekregen?

ja
nee

b. een nieuwe knie
    (knieprothese) gekregen?

nee ja

16.   Heeft u de afgelopen 12 maanden
        PIJN gehad in:

a. nek

Zo ja, heeft u er
NU nog last van?

Zo ja, heeft u er al
LANGER DAN 3
MAANDEN last van?

nee jab. schouders
nee jac. hoog in de rug
nee jad. ellebo(o)g(en)
nee jae. pols(en) of hand(en)
nee jaf. lage rug
nee jag. heup(en)
nee jah. knie(ën)
nee jai. enkel(s) of voet(en)

nee ja
nee ja
nee ja
nee ja
nee ja
nee ja
nee ja
nee ja

nee ja

nee ja
nee ja
nee ja
nee ja
nee ja
nee ja
nee ja
nee ja

nee ja
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GEZONDHEID EN ZIEKTE (vervolg)

18.   Hoe is uw menstruatie nu?

Vraag 17 en 18: alleen voor vrouwen

a. Indien uw baarmoeder is verwijderd, hoe oud was u toen?

Indien uw beide eierstokken zijn verwijderd, hoe oud was u toen?

jaar

jaar

17.   Gebruikt u momenteel een vorm van
        anticonceptie (voorbehoedsmiddelen)?

nee
ja, de anticonceptiepil
ja, anders (spiraal, condoom, etc.)

regelmatig, elke 26 dagen of minder

regelmatig, elke 27 tot 29 dagen

regelmatig, elke 30 dagen of meer

onregelmatig: het aantal dagen tussen 2 menstruaties is wisselend

afwezig wegens zwangerschap

afwezig wegens verwijdering baarmoeder en/ of eierstokken

afwezig vanwege de overgang, mijn laatste menstruatie is meer dan 1 jaar geleden

n.v.t. wegens:

jaar

ZIEKTE IN DE FAMILIE

19.   Heeft uw vader ooit een hartinfarct gehad? ja nee niet bekend

a. Zo ja, hoe oud was hij toen? niet bekend jaar oud

20.   Heeft uw moeder ooit een hartinfarct gehad? ja nee niet bekend

a. Zo ja, hoe oud was zij toen? niet bekend jaar oud

21.   Heeft uw vader diabetes/ suikerziekte (gehad)? ja nee niet bekend

a. Zo ja, hoe oud was hij toen? niet bekend jaar oud

22.   Heeft uw moeder diabetes/ suikerziekte (gehad)? ja nee niet bekend

a. Zo ja, hoe oud was zij toen? niet bekend jaar oud

b. Indien uw laatste menstruatie meer dan 1 jaar geleden was, op welke leeftijd
    stopte uw menstruatie?

ga naar vraag 18b

ga naar vraag 18a
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LEEFGEWOONTEN
23.   Hoe lang bent u?
        (zonder schoenen)

centimeter

24.   Hoeveel kilo weegt u?
        (zonder kleren) kilogram

25.   Wat is het hoogste lichaamsgewicht
        dat u ooit heeft gehad?

1 - 5 kg zwaarder dan het huidige gewicht
6 - 10 kg zwaarder dan het huidige gewicht
11 of meer kg zwaarder dan het huidige gewicht
ongeveer hetzelfde als het huidige gewicht

26.   Kunt u globaal aangeven waartussen uw gewicht zich de afgelopen 10 jaar bevond?
- graag afronden op hele kilo's
- eventuele zwangerschappen dienen buiten beschouwing gelaten te worden
- personen jonger dan 28 jaar dienen uit te gaan van de periode vanaf hun 18e jaar.

kilogramhet laagste gewicht was:

kilogramhet hoogste gewicht was:

ik weet het niet

ik weet het niet

27.   Ik ben tevreden met mijn eigen lichaamsgewicht ......
ja, altijd ja, meestal soms wel, soms niet nee nee, meestal niet nee, nooit

28.   Ik vind mijn lichaamsgewicht op dit moment ......
veel te licht te licht normaal te zwaar veel te zwaar

29.   Rookt u sigaretten/ shag?
        (sigaren of pijp n.v.t.)

Indien u zwanger bent, graag uw
gewicht van vóór de zwangerschap
invullen.

ja, ik rook gemiddeld 1 of meer sigaretten per maand

ja, maar ik rook gemiddeld minder dan 1 sigaret per maand

nee, ik heb vroeger sigaretten gerookt, maar ik rook

nee, ik heb nooit sigaretten gerookt
nu géén sigaretten meer
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LEEFGEWOONTEN (vervolg)

32.   Als u op zo'n door-de-weekse dag alcoholhoudende drank gebruikt, hoeveel glazen drinkt u dan
        gemiddeld? (het gaat hierbij nog steeds om maandag t/m donderdag)
        Met een glas wordt bedoeld een glas dat voor die drank gebruikelijk is. Reken voor een blikje of
        flesje bier 1,5 glas. Dus 2 flesjes bier is 3 glazen (halve glazen naar boven afronden).

Ik drink op zo'n door-de-weekse
dag gemiddeld glas/ glazen

33.   Op hoeveel van de 3
        weekenddagen (hiermee
        wordt bedoeld vrijdag t/m
        zondag) drinkt u gemiddeld
        genomen alcoholhoudende drank?

3 dagen
2 dagen
1 dag
minder dan 1 dag
ik drink nooit in het weekend ga naar vraag 35

34.   Als u op zo'n dag in het weekend alcoholhoudende drank gebruikt, hoeveel glazen drinkt u dan
        gemiddeld? (het gaat hierbij nog steeds om vrijdag t/m zondag)
        Met een glas wordt bedoeld een glas dat voor die drank gebruikelijk is. Reken voor een blikje of
        flesje bier 1,5 glas. Dus 2 flesjes bier is 3 glazen (halve glazen naar boven afronden).

Ik drink op zo'n weekenddag gemiddeld glas/ glazen

31.   Op hoeveel van de 4
        door-de-weekse dagen (hiermee
        wordt bedoeld maandag t/m
        donderdag) drinkt u gemiddeld
        genomen alcoholhoudende drank?

4 dagen
3 dagen
2 dagen
1 dag
minder dan 1 dag
ik drink nooit op door-de-weekse dagen ga naar vraag 33

30.   Wilt u aangeven welke soorten
        alcoholhoudende drank u in de
        afgelopen 12 maanden wel eens
        heeft gedronken?
        (er zijn meerdere antwoorden mogelijk)

bier (geen alcoholarm of alcoholvrij/malt bier)

wijn, sherry, port of vermouth

likeur, advocaat, bessenjenever, citroenjenever

ga naar vraag 35

ga naar vraag 35
ik heb nooit alcoholhoudende
dranken gedronken

ik dronk vroeger wel, maar ik heb de afgelopen 12 maanden
geen alcoholhoudende dranken gedronken

of ander gedestilleerd
jenever, brandewijn, vieux, rum, cognac, whiskey, wodka

alcoholhoudende drank gemengd met frisdrank of vruchtensap
(bijv. breezers, shooters)
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LICHAAMSBEWEGING

Neem in uw gedachten een NORMALE WEEK IN DE AFGELOPEN MAANDEN.
Wilt u aangeven:

- hoeveel dagen per week u de onderstaande activiteiten verrichtte
- hoeveel tijd u daar gemiddeld op een dag mee bezig was

35.   Woon-werkverkeer (heen en terug)

a. lopen van/ naar werk of school

b. fietsen van/ naar werk of school

c. niet van toepassing

aantal dagen
per week

dagen

gemiddelde tijd
per dag

uur minuten

dagen uur minuten

36.   Lichamelijke activiteit op werk of school

a. licht en matig inspannend werk

b. zwaar inspannend werk

c. niet van toepassing

gemiddeld aantal
uren per week

uur

uur

Zittend/ staand werk met af en toe lopen, zoals
burowerk of lopend werk met lichte lasten.

Lopend werk of werk waarbij regelmatig zware dingen
moeten worden opgetild.

37.   Huishoudelijke activiteiten

a. licht en matig inspannend huishoudelijk werk

b. zwaar inspannend huishoudelijk werk

c. niet van toepassing

aantal dagen
per week

dagen

gemiddelde tijd
per dag

uur minuten

dagen uur minuten

Staand werk, zoals koken, afwassen, strijken,
kind eten geven/ in bad doen.
Lopend werk, zoals stofzuigen en boodschappen doen.

Vloer schrobben, tapijt uitkloppen, met zware
boodschappen lopen.
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38.   Vrije tijd

a. wandelen

aantal dagen
per week

dagen

gemiddelde tijd
per dag

uur minuten

   (indien niet van toepassing, "0" vermelden)

b. fietsen dagen uur minuten

c. tuinieren dagen uur minuten

d. klussen/ doe-het-zelven dagen uur minuten

LICHAAMSBEWEGING (vervolg)

39.   Sport

a.

aantal dagen
per week

dagen

gemiddelde tijd
per dag

uur minuten

  (hier maximaal 4 sporten opschrijven)

dagen uur minuten

dagen uur minuten

dagen uur minuten

  Bijvoorbeeld: tennis, handbal, gymnastiek, fitness,
  schaatsen, zwemmen.

b.

c.

d.

e.       niet van toepassing
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ZITTENDE ACTIVITEITEN
Dit deel gaat over de tijd die u op uw werk, thuis, tijdens opleiding, of in uw vrije tijd zittend doorbrengt.
Neem in uw gedachten weer een NORMALE WEEK IN DE AFGELOPEN MAANDEN.

Wilt u aangeven:
- hoeveel dagen per week u de onderstaande activiteiten verrichtte
- hoeveel tijd u daar gemiddeld op een dag mee bezig was

Indien een activiteit niet van toepassing is, graag "0" invullen.

40.   Reizen met een motorvoertuig

a. tijdens woon-werkverkeer

b. tijdens het werk

aantal dagen
per week

dagen

gemiddelde tijd
per dag

uur minuten

dagen uur minuten

Denk ook aan reizen van en naar school.

Zoals trein, bus, auto, tram, brommer, scooter.

c. in de vrije tijd dagen uur minuten

41.   Zitten op het werk of op school
Denk hierbij aan zitten achter een bureau,
achter de computer zitten of vergaderen dagen uur minuten

42.   Zitten in de vrije tijd
a. lezen en/ of studeren

b. televisie kijken

dagen uur minuten

dagen uur minuten

c. achter de computer zitten dagen uur minuten

d. andere zittende activiteiten
dagen uur minutenMet vrienden zitten praten, spelletjes doen

(bijv. kaarten, rummicub), muziek luisteren.

43.   Liggen en slapen
a. in bed liggen (ongeacht of u slaapt)

gemiddelde tijd
per dag

gemiddelde tijd
per dag

gemiddelde tijd
per dag

aantal dagen
per week

aantal dagen
per week

uur
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44.   Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen?

uitstekend zeer goed goed matig slecht

WELBEVINDEN

a. matige inspanning, zoals stofzuigen,
    fietsen, verplaatsen van een tafel

ja,
ernstig
beperkt

ja,
een beetje
beperkt

nee,
helemaal
niet beperkt

45.   De volgende vragen gaan over bezigheden die u zou kunnen doen op een doorsnee dag.
        Wordt u door UW GEZONDHEID - OP DIT MOMENT beperkt bij deze bezigheden?
        Zo ja, in welke mate?

b  een paar trappen oplopen

De volgende twee vragen gaan over uw  lichamelijke gezondheid en uw dagelijkse activiteiten.

46.   Heeft u gedurende de afgelopen 4 weken minder bereikt dan u zou willen ten gevolge van uw
        lichamelijke gezondheid?

ja nee

47.   Was u gedurende de afgelopen 4 weken beperkt in het soort werk of andere bezigheden ten
        gevolge van uw lichamelijke gezondheid?

ja nee

De volgende twee vragen gaan over emotionele problemen en uw dagelijkse activiteiten.

48.   Heeft u gedurende de afgelopen 4 weken minder bereikt dan u zou willen ten gevolge van
        emotionele problemen (zoals depressieve of angstige gevoelens)?

ja nee

49.   Deed u gedurende de afgelopen 4 weken uw werk of andere bezigheden niet zo zorgvuldig
        als gewoonlijk ten gevolge van emotionele problemen (zoals depressieve of angstige gevoelens)?

ja nee
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50.   In welke mate bent u de afgelopen 4 weken door pijn gehinderd in uw normale werk, zowel werk
        buitenshuis als huishoudelijk werk?

helemaal niet een klein beetje nogal veel heel erg veel

WELBEVINDEN (vervolg)

altijd meestal vaak

51.   De volgende vragen gaan over hoe u zich voelt en hoe het met u ging de afgelopen 4 weken.
        Wilt u bij elke vraag het antwoord geven dat het best benadert hoe vaak u zich zo voelde?
        Hoe vaak gedurende de afgelopen 4 weken:

a. was u erg zenuwachtig?

soms zelden nooit

b. zat u zo erg in de put dat niets u kon
   opvrolijken?

c. voelde u zich kalm en rustig?

d. voelde u zich erg energiek?

e. voelde u zich somber en neerslachtig?

f. was u een gelukkig mens?

EINDE VAN DE VRAGENLIJST

HARTELIJK DANK VOOR HET INVULLEN

52.   Hoe vaak hebben uw lichamelijke gezondheid of emotionele problemen u gedurende de afgelopen
        4 weken gehinderd bij uw sociale activiteiten (zoals vrienden of familie bezoeken)?

altijd meestal vaak soms zelden nooit
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