
  
 
 

Opgesteld door : Marleen Wingen en Loes Boumans  
Projectnummer :  

BPA-nummer :  
Versie : 2.8 

Versiedatum : 11-10-2017 
 

Vragenlijst 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Leefstijlmonitor 2018 
‘LSM18’ 

 
 

 
Vraagteksten en schema’s vragenlijst  

Mode: CAWI 
 

versie 2.8



 
 

LSM18 versie 2.8 dd. 11-10-2017 
2 

 



 

LSM18 versie 2.8 dd. 11-10-2017 
3 

 

Inhoudsopgave 
 

INHOUDSOPGAVE 3 

VERSIEBEHEER 4 

LEESTINSTRUCTIE 6 

VRAGENLIJSTINSTELLINGEN 10 

LEGENDA 11 

TYPES 12 

BLOKKENSCHEMA LSM18 14 

BLOK [HHBOX] HUISHOUDBOX 17 

SCHEMA BLOK BETAALD WERK 25 

MODULE ONDERWIJS 29 

(B) ONDERWIJS: BLOK ONDERWIJS 31 

(B) ONDERWIJS: BLOK ACTUEEL 33 

(B) ONDERWIJS: BLOK GEVOLGD 39 

(B) ONDERWIJS: BLOK BUITENLAND EN BASISONDERWIJS 57 

BLOK [MAATSPOS] MAATSCHAPPELIJKE POSITIE 61 

BLOK [RELIGIE] RELIGIE 63 

BLOK [VRYTYD] VRIJE TIJD 65 

BLOK [ALGGEZO] ALGEMENE GEZONDHEID 67 

BLOK [MEDICYN] MEDICIJNEN 75 

BLOK [ROOK] ROKEN 79 

BLOK [ALCOHOL] ALCOHOL 125 

BLOK [DRUGS] DRUGS 151 

BLOK [PRESSPORT] PRESTATIEVERHOGENDEMIDDELEN IN DE SPORT 171 

BLOK [WERVING] WERVING EN AFSLUITING 187 



LEEFSTIJLMONITOR 2018 - Versiebeheer 
 
 

LSM18 versie 2.8 dd. 11-10-2017 
4 

 

Versiebeheer 
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De wijzigingen betreffen: 
 
Blok Maatschappelijke positie: 
- Bij de vraag MaatsPos worden de 1e en 6e antwoordcategorie niet meer geïmputeerd, maar standaard 

weergegeven zoals nu opgenomen (cf. de nieuwe standaard en zoals ook aangepast in LSM17). 
 
Blok Vrije tijd: 
- Nieuw Blok ‘Vrije Tijd’ toegevoegd met de nieuwe vragen Uitgaan_a t/m Uitgaan_f. 
 
Blok Roken: 
- De variabelenaam van RookSoms is aangepast in RookDag en de variabelenaam RglmRook is aangepast in 

RookDag_Ex. 
- De volgende variabelen zijn nieuw toegevoegd: RookFreq, RookFreq_Ex, RookGemDag, StopPog_Ex, 

AantStopPog, MotivStop_h2, BuiAanwKind, Schadelyk_d. 
- Van de volgende vragen is de vraagtekst gewijzigd, is de route aangepast en/of zijn de 

antwoordcategorieën iets aangepast: WelkRook_c, FreqRook_a, HoevRook_a t/m HoevRook_f, Moeilijk, 
HulpMidStop, MotivStop_e, MotivStop_d, MotivStop_f, MotivStop_k, WaarPas, RookBin, BinAanwKind, 
Schadelijk_c.  

- De vragen WelkRook_a t/m HoevRook_f worden alleen nog maar gesteld aan respondenten die nu nog 
roken en dus niet meer aan ex-rokers. 

- De vragen Wakker t/m RookZiek worden nu gesteld indien de respondent op dit moment weleens rookt 
(Rook = [Ja]) en niet meer alleen als de respondent elke dag rookt. 

- De vragen HlpMidStop, HulpHuisarts, HA_HlpMiddel, HulpSpecialist, SP_HlpMiddel, HulpTandarts, 
TA_HlpMiddel, HulpPsych, PSY_HlpMiddel, HulpVerlos, VL_HlpMiddel worden niet meer alleen gesteld aan 
respondenten die op dit moment roken, maar ook aan respondenten die vroeger gerookt hebben en in de 
afgelopen 12 maanden zijn gestopt met roken.  

- Route op BelRedEsig is aangepast. 
 
Blok Alcohol: 
- De volgende variabelen zijn nieuw toegevoegd: VrijBier, HoevDagQ, AlcFiets, Cider, GezAdv1, GezAdv2.  
- Van de volgende vragen is de vraagtekst gewijzigd en/of zijn de antwoordcategorieën iets aangepast: 

Alcohol, Audit1, Audit2, ArmBier, Bier, MixDrank, SterkeDr, HoevDagV, AlcStuur, AnderAlcStuur. 
 
Blok Drugs: 
- De volgende variabelen zijn nieuw toegevoegd: PsyAct_E2  
- De volgende vragen zijn verwijderd: Joint, Sigaret, Water, Pijpje, Vaporizer, ESiga, Voedsel, DrugVerz, 

HoevaakV, HoevDagV, Drug12, Drug13.  
- Nieuwe vraag CanRecept 
- Van de volgende vragen is de vraagtekst gewijzigd en/of zijn de antwoordcategorieën iets aangepast: 

AantJoin 
-  
Blok Doping: 
- De volgende variabelen zijn nieuw toegevoegd: WlkMiddel_And, WlkMiddel_Overig, WlkMiddel_MerkA, 

WlkMiddel_MerkB. 
- De volgende vragen zijn verwijderd: WlkMiddel_G, WelkMiddel_GA. 
- Voor de volgende vragen is de routing aangepast: Sport1 t/m Sport 4, Training, WaarMiddel, DoelMiddel, 

MidToek. 
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Leestinstructie 
 
In dit vragenlijstontwerp staan de vraagteksten op de linker pagina, de routeschema’s staan op de 
rechterpagina. In dit hoofdstuk worden de vraagteksten, de routes en tekstimputaties beschreven. 
 
Vraagteksten 
Een voorbeeld van hoe de vragen weergegeven worden: 
 
SportLid 

Bent u  lid van een sportvereniging of heeft u een abonnement op een fitnesscentrum, zwembad 
of een andere sportaanbieder?  
 >>Meerdere antwoorden mogelijk.<< 
 SET [ ] 

1. Lid van een sportvereniging        [Sport] 
2. Abonnement op fitnesscentrum, zwembad of andere sportaanbieder  [Abon] 
3. Geen van beide        [Geen] 

 
Iedere variabelenaam staat dik gedrukt boven de daadwerkelijke vraagtekst. In het voorbeeld 
hierboven is ‘SportLid’ de variabelenaam en ‘Bent u  lid van een sportvereniging of heeft u een 
abonnement op een fitnesscentrum, of een andere sportaanbieder?’ de vraagtekst. De vraagteksten 
worden conform huisstijl dikgedrukt. Tekst die in het schema staat weergegeven tussen vogelbekjes 
>> en << is tekst die dient als extra instructie en wordt als niet vet opgenomen onder de vraagtekst. 
De antwoorden zijn steeds genummerd. In dit geval zijn er dus drie antwoordmogelijkheden: 

1. Lid van een sportvereniging        
2. Abonnement op fitnesscentrum, zwembad of andere sportaanbieder  
3. Geen van beide 

 
De tekst tussen vierkante haken geeft aan hoe de gegeven antwoorden straks in het databestand 
zullen komen. Geeft iemand als antwoord ‘1.Lid van een sportvereniging’ dan zal in het databestand 
‘Sport’ staan, conform de tekst tussen vierkante haken. 
 
Niet alle antwoordcategorieën staan helemaal uitgeschreven. Op meerdere plekken in de vragenlijst 
wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘Types’. Deze staan in hoofdstuk ‘Types’ gedefinieerd. Als er 
in de vragenlijst een type wordt gebruikt, is dat te herkennen aan de vierkante haken met daartussen 
de naam van het type, altijd beginnend met een ‘T’. Zo hoeft de programmeur de antwoordopties 
maar één keer te programmeren en kan daar steeds naar worden terugverwezen. De antwoorden 
Ja/Nee komen vaak terug in de vragenlijst. Dit wordt aangeduid als [TJaNee] en ziet er als volgt uit: 
 TJaNee 

1. Ja         [Ja] 
2. Nee         [Nee] 

 
Daarnaast worden er op meerdere plekken gebruik gemaakt van tabelvragen. Deze worden 
aangeduid met ‘Grp’. Een voorbeeld uit het ICT onderzoek: 
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PlaatsIGebr 
 Op welke van de volgende plaatsen heeft u in de afgelopen 3 maanden internet gebruikt? 
 [] 
 
GrpPlaatsIGebr 
 [TJaNee] 
 
PlaatsIGebr_a 
 Thuis 
PlaatsIGebr_b 
 Op het werk 
PlaatsIGebr_c 
 Bij een onderwijsinstelling 
PlaatsIGebr_d 
 Bij iemand anders thuis 
PlaatsIGebr_e 
 Ergens anders 
 
De vraag boven de tabel (PlaatsIGebr) wordt gebruikt om de vraag aan te geven, min of meer een 
inleiding voor de tabel. Daarna wordt er aan de hand van de term ‘GrpPlaatsIGebr’ de tabelnaam 
aangeduid. Onder deze tabelnaam staan de antwoordcategorieën aangegeven, deze vormen de 
kolommen in de tabel. De rijen van de tabel worden in dit voorbeeld gevormd door de variabelen 
PlaatsIGebr_a t/m PlaatsIGebr_e. Deze variabelenamen kunnen los van de titel voor de tabel 
worden gekozen. De onderste vraag in de afbeelding is de tabel ‘GrpPlaatsIGebr’. 
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Routing 
 
Routes worden als volgt weergegeven: 

Geeft u deze mantelzorg nog steeds?

MantZrg2

Hoeveel uur mantelzorg geeft u momenteel gemiddeld per week?

DuurMant

Hoe lang geeft u al mantelzorg?

UurMant

[Ja] anders

 
 
Bovenstaande afbeelding geeft aan dat personen die bij de vraag ‘MantZrg2’ [Ja] aanklikken, 
doorgaan naar de vragen UurMant en DuurMant. Alle andere personen slaan deze vervolgvragen 
over (aangeduid met ‘anders’). Soms wordt er aan de hand van ‘EN’ en ‘OF’ ook routes gehanteerd: 
 

Bent u aangenomen voor een bepaalde, vooraf gestelde periode?

AfspDuur

TijdVast = [Nee] EN BijzCatWrk = [Uitzend] anders

 
 
Links staat aangegeven dat men alleen in de vraag komt als: 
Bij TijdVast [Nee] is ingevuld én bij BijzCatWrk [Uitzend]. 
Voldoet men niet aan één van deze twee condities, dan valt men in de ‘anders-tak’ van de routing en 
wordt de vraag AfspDuur overgeslagen. 
 
Als er staat ‘TijdVast = [Nee] OF BijzCatWrk = [Uitzend]’, dan wil dat zeggen dat men de vraag 
AfspDuur te zien krijgt zodra aan minimaal één van de volgende condities wordt voldaan: 
1. TijdVast = [Nee] 
2. BijzCatWrk = [Uitzend]
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Imputaties: 
Bij imputaties wordt er, afhankelijk van het al dan niet voldoen aan bepaalde condities, tekst in de 
vraag licht aangepast, zodat deze passend is voor de persoon die het invult. Een voorbeeld: 
 
In de tekst staat het volgende aangegeven: 
 
 Voor dit onderzoek is het belangrijk dat u zelf de vragen invult. Wij hebben van u  de volgende 
gegevens:  
 U bent een ($1: man) ($2: vrouw) en geboren op <NAW.Geb_datum>. 
 
In het schema staat het volgende: 

 

($1) NAW.Geslacht = [M]
($2) NAW.Geslacht = [V]

 
 
De cursief gedrukte tekst geeft de bloknaam aan, in dit geval ‘NAW’. De dikgedrukte tekst verwijst 
naar de variabele, in dit geval ‘Geslacht’. Als Geslacht gelijk is aan [M], wordt de tekst ‘man’ in de 
vraagtekst geïmputeerd. Staat er bij Geslacht [V] dan wordt de tekst ‘vrouw’ in de vraagtekst 
geïmputeerd. 
 
In dit voorbeeld staan de dollartekens vóór de variabelenamen. Dat houdt in dat de beschreven 
imputaties geen routevoorwaarden zijn. 
 
Staat het dollarteken achter de variabelenamen, dan gaat de imputatievoorwaarde ook op als 
routevoorwaarde; 
 

anders

De volgende vragen gaan over het bedrijf waar u naar gedetacheerd bent.

Dienstverb.Detacheer = [Ja] ($1) OF
Dienstverb.BijCatWrk = [Uitzend] ($2)

IntroDetach_NEA

 
 
Men komt bij de vraag IntroDetachNEA als aan één van de volgende condities wordt voldaan: 

1. De variabele Detacheer uit het blok Dienstverb is beantwoord met ‘[Ja]’ 
2. De variabele BijzCatWrk uit het blok Dienstverb is beantwoord met ‘[Uitzend]’ 

 
Afhankelijk van de conditie waar men aan voldoet, wordt er een tekst in de vraagtekst geïmputeerd: 
Voor conditie 1 de tekst ‘gedetacheerd’, voor conditie 2 de tekst ‘uitgezonden’. Dit wordt als volgt in 
de vraagtekst weergegeven: 
 
De volgende vragen gaan over het bedrijf / de instelling waar u op dit moment naar ($1: gedetacheerd) 
($2:  uitgezonden) bent. 
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Vragenlijstinstellingen 
 
Naam  : LSM18 
Attributen : NORF, NODK, NOEMPTY 
Bibliotheken : GenTypes  
Tijdmeting  : start tijdmeting en datum bij variabele HHB.AantalPP, einde tijdmeting en datum bij    

variabele Werving.Werving. Bereken tussenliggende bloktijden. 
 
    Start- en Eindberekening: 

  IF (HHB.AantalPP = response) AND (HHB.AantalPP >= 1) THEN  
   AFL_StartTijd.KEEP 
  
  IF (Werving.Werving <> EMPTY AND Start.Datum = EMPTY) THEN 
   Start.Datum  : = SYSDATE 
   Start.Tijd   : = SYSTIME 
   Eind.Datum  : = SYSDATE 
   Eind.Tijd  : = SYSTIME 
  ENDIF 
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Legenda 

In het schema wordt onder andere gebruik gemaakt van de volgende omschrijvingen: 
$1 t/m $i Imputatie: de voorwaarde van de imputatie is terug te vinden in het visio 

schema, de tekst die achter de imputatie staat laat zien welke tekst onder de 
betreffende voorwaarde geïmputeerd moet worden. 
N.B.: indien in het visio schema ($i) vóór de voorwaarde staat, dan heeft de 
imputatie geen betrekking op de routing 

  Indien in het visio schema ($i) achter de voorwaarde staat, dan dient de 
imputatievoorwaarde tevens als routingvoorwaarde 

[antwoord]  De label van de antwoordcategorie in blaise 
SET[]   Bij deze vraag mogen meerdere antwoorden gegeven worden.  
>><<   De tekst tussen deze tekens is een instructie.  
    CAWI: de tekst is niet vet afgebeeld. 
    CATI/CAPI: de tekst staat in rood afgebeeld 
{}  De antwoordcategorieën tussen deze tekens moet in CATI/CAPI worden 

voorgelezen. De tekst staat in blauw afgebeeld. 
  Voor CAWI heeft dit geen invloed.  
*Scherm*  In CAWI moeten de vragen hierna op een nieuwe pagina komen te staan. 
DK (= don’t know) Het antwoord ‘weet niet’ is toegestaan (zie ook vragenlijstinstellingen).  
RF(= refusal) Het antwoord ‘weigert’ (CATI/CAPI) / ‘geen antwoord’ (CAWI) is 

toegestaan(zie ook vragenlijstinstellingen).  
NODK   Het antwoord ‘weet niet’ is niet toegestaan (zie ook vragenlijstinstellingen).  
NORF Het antwoord ‘weigert’ (CATI/CAPI) / ‘geen antwoord’ (CAWI) is niet 

toegestaan (zie ook vragenlijstinstellingen).  
EMPTY De vraag mag onbeantwoord blijven (wanneer dit statement wordt gebruikt 

in een route betekent dit dat de vraag niet gevuld is) 
response  De vraag is beantwoord en het antwoord is niet gelijk aan DK of RF. 
Harde controle Dit is een foutmelding die niet genegeerd mag worden. Verder gaan is pas 

mogelijk als het antwoord gewijzigd is. 
vraag := [antwoord] Vraag krijgt de waarde ‘antwoord’ 
TOmschrijving  Type antwoordmogelijkheden (zie ook types) 
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Types 
 
Sommige antwoordmogelijkheden worden een aantal keer gebruikt in de vragenlijst. In dat geval kan 
een type gedefinieerd worden: de antwoordmogelijkheden worden één keer beschreven en hierna 
wordt steeds terug verwezen. De types worden hier beschreven (in dit geval maar 1 type). 
 
TJaNee: 

1. Ja          [Ja] 
2. Nee         [Nee] 

 
TAltijdNooit 

1. Altijd         [Altyd] 
2. Meestal         [Meest] 
3. Soms         [Soms] 
4. Zelden         [Zeld] 
5. Nooit         [Nooit] 
 

TNooitVaak 
1. Nooit         [Nooit] 
2. Zelden         [Zelden] 
3. Af en toe        [AfToe] 
4. Best vaak        [BVaak] 
5. Heel vaak        [HVaak] 

 
TNooitAltijd 

1. Nooit  of bijna nooit       [Nooit] 
2. Af en toe        [AfenToe] 
3. Soms wel, soms niet       [Soms] 
4. Meestal         [Meestal] 
5. Altijd of bijna altijd       [Altijd] 

 
TDagNooit 

1. Elke dag         [EDag] 
2. Elke week        [EWeek] 
3. Elke maand        [EMaand] 
4. Heel soms        [HSoms] 
5. Nooit         [Nooit] 

 
TSchadelyk 

1. Zeer schadelijk        [ZeerSchad] 
2. Schadelijk        [Schadelijk] 
3. Enigszins schadelijk       [EnigSchad] 
4. Niet schadelijk        [NietSchad] 
5. Weet ik niet        [Weet niet] 
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TFreq 
1. Dagelijks         [Dag] 
2. Eén of meer keren per week      [Week] 
3. Eén of meer keren per maand      [Maand] 
4. Eén of meer keren per jaar      [Jaar] 
5. Minder dan 1 keer per jaar      [Minder] 

 
TMotiv 

1. ($1: Zou erg motiveren $2: Hebben erg gemotiveerd)   [Erg] 
2. ($1: Zou een beetje motiveren $2: Hebben een beetje gemotiveerd) [Beetje] 
3. ($1: Zou niet motiveren $2: Hebben niet gemotiveerd)   [Niet] 
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BLOKKENSCHEMA LSM18 

 

(B) Huishoudbox [Blok HHBox]

(B) Toestemming ouder(s)/verzorger(s) [Blok Fiat1216]

(B) RegelnrProxi [Proxi]

(B) Betaald werk [BetWerk]

(B) Module Onderwijs:
Onderwijs [Onderw]

Actueel [Onderw_Act_Lang]
Gevolgd [Onderw_Act_Gevolgd]

Buitenland en Basisonderwijs [Onderw_Act_Buitland]

12 ≥ Lft_OP < 16 jaar en Mode = CATI/CAPI anders

Mode = CAPI anders

Maatschappelijke positie [MaatsPos]

Religie [Religie]

Vrije tijd [VryTyd]

Lft_OP < 45 anders
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Algemene Gezondheid [ALGGEZO]

Medicijnen [MEDICYN]

Roken [ROOK]

Alcohol [ALCOHOL]

Drugs [DRUGS]

Doping [DOPING]

(L) Werving en Afsluiting [Werving]

Einde vragenlijst
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BLOK [HHBOX] HUISHOUDBOX 

*Dit is een verkorte weergave van de huishoudbox. Bij de huishoudbox gaan we uit van de 
volgende assumpties: 
- De persoon op regel 1 moet altijd 15 jaar of ouder zijn. 
- Iemand van jonger dan 15 jaar krijgt automatisch als burgerlijke staat ‘nooit gehuwd geweest’ 
- Bij een personensteekproef mag de geboortedatum van de OP niet worden aangepast. 
- Iemand die jonger dan 15 is in een huishoudsamenstelling met kinderen wordt beschouwd als 
kind van de huishoudkern. 

 
*Scherm* 

 
Intro 
 De eerste vragen gaan over uw huishouden.  
 String[1], EMPTY 
  
AantalPP 
 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden (uzelf meegerekend)? 
 >>Kinderen die niet op uw woonadres staan ingeschreven, moet u NIET tot het huishouden 

rekenen.<< 
 [1..49] 
 NODK, NORF 
 
HHKern  
 Bestaat uw huishouden uit: 
 >>Stiefkind, pleegkind e.d. tellen als kinderen. 
 Kinderen die niet op uw woonadres staan ingeschreven, moet u NIET tot het huishouden 

rekenen.<<  
 1. ($1: Echtpaar / vaste partners)      [PartAll] 
 2. ($2/$3: Echtpaar / vaste partners met thuiswonend(e) kind(eren))  [PartKnd] 
 3. ($3: Echtpaar / vaste partners met thuiswonend(e) kind(eren) en  

met ander(en))         [PartKndAnd] 
 4. ($0: Echtpaar / vaste partners met ander(en))    [PartnAnd] 
 5. Eén ouder met thuiswonend(e) kind(eren)     [EOKnd] 
 6. ($2/$3: Eén ouder met thuiswonend(e) kind(eren) en met ander(en))  [EOKndAnd] 
 7. Een andere samenstelling       [Overig] 
 NODK, NORF 
 
HoevKind 
 Hoeveel thuiswonende kinderen zijn er in uw huishouden? 
 >>Stiefkind, pleegkind e.d. tellen als kinderen.<< 
 [1..48] 
 NODK, NORF 
 
Harde controle   
 Het aantal kinderen kan niet samengaan met het aantal personen in het huishouden en/of de 

samenstelling van het huishouden. Pas s.v.p. uw antwoord(en) aan.  
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Intro:
De eerste vragen gaan over uw huishouden.

AantalPP:
Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden (uzelf meegerekend)?

HHKern:
Wat is de samenstelling van uw huishouden?

AantalPP ≥ 2 
($0) AantalPP ≥ 3 en (indien personensteekproef) Lft_OP ≥ 15
($1) AantalPP = 2 en (indien personensteekproef) Lft_OP ≥ 15 
($2) AantalPP = 3 
($3) AantalPP > 3 

HoevKnd:
Hoeveel thuiswondende kinderen zijn er in uw huishouden?

Harde Controle

[PartKndAnd]/[EOKndAnd] anders

Alle respondenten / huishoudens

anders

Kern15a:
KERN MAG NIET 

JONGER ZIJN DAN 15 

Personensteekproef 
en AantalPP = 1 en 

Lft_OP < 15 jaar

Afsluit15 -> Einde 
Huishoudbox

AFL_HHBoxGoed = [Nee] (HHKern = [PartKndAnd] en HoevKnd > (AantalPP – 3)) of
(HHKern = [EOKndAnd] en HoevKnd > (AantalPP – 2))

anders
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 PosOP 
 {Gegevens uit NAW; zie types} 
 De vragenlijst is bedoeld voor: <Aanhef OP> <Voorletters> <Naam>, geboren op  

<Geb_datum>. 
Bent u in het huishouden:  

 1. ($4a:  Echtgeno(o)t(e)/partner $5: 1. Ouder)     [Kern] 
 2. ($4b/$5: Kind)        [Kind_HHK] 
 3. ($6: Ander)         [Andrs] 
 NODK, NORF 

 
*Scherm* 

 
CntrlGBA[i] 
 {Gegevens uit NAW; zie types} 
 Wij hebben van u de volgende gegevens: u bent een <Geslacht OP>, geboren op 

<Geb_datum>, met als burgerlijke staat <Burgstaat OP>. Klopt dat? 
 >>Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

1. Ja, dat klopt helemaal       [Ja1] 
2. Nee, geslacht klopt niet       [Geslacht] 
3. Nee, geboortedatum klopt niet      [GebDatum] 
4. Nee, burgerlijke staat klopt niet      [BurgStaat] 

 NODK, NORF 
 
M_V[i] 
 Wat is uw geslacht? 

1. Man          [Man] 
 2. Vrouw         [Vrouw] 
 NODK, NORF 
 

                                                 
1 Dit antwoord mag niet gekozen worden in combinatie met één van de andere antwoorden. 
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PosOP:
Wat is positie OP in het huishouden?

Personensteekproef en
Lft_OP ≥ 15 jaar en HHKern <> [PartAll]/[Overig]

($4a) HHKern = [PartnAnd]/[PartKnd]/[PartKndAnd]
($4b) HHKern = [PartKnd]/[PartKndAnd]

($5) HHKern = [EOKnd]/[EOKndAnd]
($6) HHKern = [PartnAnd]/[PartKndAnd]/[EOKndAnd]

anders

(1 persoonshh)

CntrlGBA[i]:
Wij hebben van u de volgende gegevens: u bent een <geslacht>, geboren op <geboortedatum>, met als burgerlijke staat 

<burgstaat>. Klopt dat?

[GebDatum]

AFL_HHBoxGoed = [Nee]

GBAFout

anders

CntrlGBA[i] = [BurgSt] en 
CntrlGBA[i] <> [GebDatum]

Personensteekproef en OP anders

($M) (NAW.Geslacht = [M] en CntrlGBA <> [Geslacht]) 
of (NAW.Geslacht = [V] en CntrlGBA = [Geslacht])  

($V) (NAW.Geslacht = [V] en CntrlGBA <> [Geslacht]) 
of (NAW.Geslacht = [M] en CntrlGBA = [Geslacht]) 

M_V[i]:
Wat is uw geslacht?
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Geboren[i] 
 Wat is uw geboortedatum? 
 (DD-MM-JJJJ) 
 [Datetype] 
 NODK 
 
Harde Controle 1 
 De geboortedatum kan niet in de toekomst liggen. Pas s.v.p. uw antwoord aan. 
 
Harde Controle 2 
 De leeftijd mag niet hoger zijn dan 125 jaar. Pas s.v.p. de geboortedatum aan. 
 
Leeft[i] 
 Wat is ($M: zijn $V: haar) leeftijd?  
 [0..125] 
 NODK, NORF 
 
Lft[i] 
 *Afleiding leeftijd 
 [0..125] 
 NODK, NORF  
 
 Als Geboren[i] = response   dan Lft[i] = AGE(Geboren[i]) 
 Als Geboren[i] = wg    dan Lft[i] = Leeft[i]  
 
BurgSt[i] 
 Wat is op dit moment uw burgerlijke staat? 
 1. Gehuwd / geregistreerd partnerschap     [Gehuwd] 
 2. Voor de wet gescheiden       [Gescheid] 
 3. ($M: Weduwnaar $V: Weduwe)      [WeduwSt] 
 4. Nooit gehuwd geweest       [NooitGeh] 
 NODK, NORF 

 
*Scherm* 

 
Ander[i] 
 Wat is uw relatie tot de kern? 
 Ik ben zijn/haar:  
 1. ($M: Vader $V: Moeder)       [VadMoed] 
 2. ($M: Schoonvader $V: Schoonmoeder)     [SchoonVM] 
 3. ($M: Broer $V: Zus)        [Broerzus] 
 4. ($M: Schoonbroer / zwager $V: Schoonzus)     [SchoonBZ] 
 5. ($M: Schoonzoon $V: Schoondochter)     [SchoonZD] 
 6. Kleinkind         [KleinKnd] 
 7. Overig: familie of schoonfamilie      [Fam_SchF] 
 8. Overig: geen familie of schoonfamilie     [Overig] 
 NODK, NORF 
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Geboren[i]:
Wat is uw geboortedatum?

BurgSt[i]:
Wat is uw burgerlijke staat?

Harde Controle 1

Geboren[i] > 
Sysdate

Harde Controle 2

AGE(Geboren[i]) ≥ 
125 jaar

BurgSt[i] = 
[NooitGeh]

Leeft[i]:
Wat is uw leeftijd?

anderswg

andersLft[i] ≥ 15 jaar

($M) M_V[i] = [Man] 
($V) M_V[i] = [Vrouw]

Lft[i]:
Als Geboren[i] = response dan Lft[i] = AGE(Geboren[i])

Als Geboren[i] = wg dan Lft[i] = Leeft[i] 

(personensteekproef 
en Burgstaat klopt 

niet)

(anders)

andersPersoon behoort niet tot kern en is geen kind van de kern

Ander[i]:
Wat is uw relatie tot de kern?
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*Scherm* 
 
GegevOk 
 We hebben nu van uw huishouden de volgende gegevens:  
 ($30: >>Uw huishouden bestaat uit meer dan 8 personen. Om de vragenlijstduur voor u te 

beperken wordt niet naar de gegevens van alle personen in uw huishouden gevraagd.) 
 
 {Gegevens uit New_HHB; zie types} 
 <Geslacht[1]>, <Lft[1]> jaar oud <(Geboren[1])>, <Burgstaat[1]>, <PLHH[1]> 
 <Geslacht[2]>, <Lft[2]> jaar oud <(Geboren[2])>, <Burgstaat[2]>, <PLHH[2]>  
 <Geslacht[3]>, <Lft[3]> jaar oud <(Geboren[3])>, <Burgstaat[3]>, <PLHH[3]>  
 <Geslacht[4]>, <Lft[4]> jaar oud <(Geboren[4])>, <Burgstaat[4]>, <PLHH[4]>  
 <Geslacht[5]>, <Lft[5]> jaar oud <(Geboren[5])>, <Burgstaat[5]>, <PLHH[5]> 
 <Geslacht[6]>, <Lft[6]> jaar oud <(Geboren[6])>, <Burgstaat[6]>, <PLHH[6]>  
 <Geslacht[7]>, <Lft[7]> jaar oud <(Geboren[7])>, <Burgstaat[7]>, <PLHH[7]>  
 <Geslacht[8]>, <Lft[8]> jaar oud <(Geboren[8])>, <Burgstaat[8]>, <PLHH[8]>  
 
 Kloppen bovenstaande gegevens?  
 Zo niet, ga met behulp van de knop ‘vorige’ onderaan in het scherm terug in de vragenlijst 

om wijzigingen aan te brengen. 
 1. Gegevens correct       [Verder] 
 NODK, NORF 
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GegevOk:
Kloppen bovenstaande gegevens? Zo ja, vink ‘gegevens correct’ aan om verder te gaan.

Zo niet, ga met behulp van de knop ‘vorige’ onderaan in het scherm terug in de vragenlijst om wijzigingen aan te brengen.

EndBlock

 ($30) AantalPP > 8

AFL_HHBoxGoed = [Ja]
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Schema Blok Betaald werk 

 
Scherm 1: 

 
BetWerk 
 Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) op dit moment betaald werk? 

Ook 1 uur per week of een korte periode telt al mee. Evenals freelance werk. 
 [TJaNee] 
 NODK, NORF 
 
Zelfstan 
 ($A: Bent u $B: Is hij $C: Is zij) werkzaam in een eigen bedrijf of praktijk? 
 [TJaNee] 
 NODK 

 
Meewerk 
 Of in een bedrijf of praktijk van ($A: uw $B: zijn $C: haar) partner of een familielid? 

 [TJaNee] 
 NODK 
 

BetWrkNu 
 *Afleiding of OP betaald werk heeft of niet 
 1. Ja         [Ja] 
 2. Nee         [Nee] 

NODK, NORF 
 

Scherm 2: 
 

EenMeerW 
Hebben ($A: uw $B: zijn $C: haar) betaalde werkzaamheden betrekking op één werkkring, of op 
meer dan één? 

 Ook werkkringen met een klein aantal uren tellen mee. 
1. Eén werkkring        [Een] 
2. Meer dan één werkkring       [Meer] 

 NODK, NORF 
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Lft_OP ≥ 15 jaar

BetWerk:
Heeft u op dit moment betaald werk?

Zelfstan:
Bent u werkzaam in een eigen bedrijf?

Meewerk:
Of in een bedrijf van partner of familielid?

EenMeerW:
Werkzaam in één of meer werkkringen?

anders

anders

[Nee]/wn/wg

[Nee]/wn/wg

BetWerk = [Ja]

BetWrkNu:
Als BetWerk = [Ja] of Zelfstan = [Ja] of Meewerk = [Ja] dan BetWrkNu = [Ja]

Anders BetWrkNu = [Nee]

Zelfstan = [Ja] of Meewerk = [Ja] anders

EenMeerW = [Een]

 
  



LEEFSTIJLMONITOR 2018 CAWI – Betaald werk 

LSM18 versie 2.8 dd. 11-10-2017 
27 

 

Scherm 3: 
 
UrTot 
 Hoeveel uren werkt ($A: u $B: hij $C: zij) in totaal gemiddeld per week, overuren en 

onbetaalde uren niet meegerekend? 
 [0..95] 
 NODK 
 
UrTotCtrl (Zachte controle) 
 Het aantal opgegeven uren is meer dan gebruikelijk. Klopt het antwoord dat u gegeven heeft? 

Zo niet, pas dan het antwoord aan. Anders, kies voor ‘verder’.  
 1. Verder        [Verder] 
 NODK, NORF 
 
UrSchat 
 Om hoeveel uur per week gaat het dan ongeveer? 

1. 4 uur of minder per week      [Minder5] 
2. 5 tot en met 11 uur per week      [Minder12] 
3. 12 tot en met 29 uur per week      [Minder30] 
4. 30 uur of meer per week      [Is30Meer] 
NODK, NORF 

 
Afl_UrTot 
 *Afleiding arbeidsuren 
 1. 12 uur of meer        [Meer_12] 
 2. Minder dan 12 uur       [Min_12] 
 3. Werkt niet        [WrkNiet] 
 NODK, NORF 
 

Scherm 4: 
 

WrkNemer 
 ($1: Werkt ($A: u $B: hij $C: zij) als werknemer?  

$2:De volgende vragen gaan over de werkkring waar ($A: u $B: hij $C: zij) de meeste uren werkt.  
Werkt ($A: u $B: hij $C: zij) daar als werknemer?) 

 [TJaNee]  
NODK 

 
BedrPrak 

($A: Bent u dan werkzaam in het bedrijf of in de praktijk van uzelf, van uw partner of van uw ouders of 
schoonouders? $B: Is hij dan werkzaam in zijn eigen bedrijf of praktijk, of in het bedrijf of in de praktijk 
van zijn partner, ouders of schoonouders? $C: Is zij dan werkzaam in haar eigen bedrijf of praktijk, of in 
het bedrijf of in de praktijk van haar partner, ouders of schoonouders?)  
1. ($A: Van uzelf (ook wanneer u firmant, maat of beherend vennoot bent) $B: Eigen bedrijf of praktijk 

(ook wanneer hij firmant, maat of beherend vennoot is) $C: Eigen bedrijf of praktijk (ook wanneer zij 
firmant, maat of beherend vennoot is))     [Eigen] 

2. ($A: Van uw $B: Bedrijf of praktijk van zijn $C: Bedrijf of praktijk van haar) 
 partner        [Partner] 

3. ($A: Van uw $B: Bedrijf of praktijk van zijn $C: Bedrijf of praktijk van haar)  
ouders  of schoonouders      [Ouders] 

4. N.v.t. (geen van deze)       [Nvt] 
 NODK, NORF 
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UrTot:
Aantal uren per week gemiddeld?

UrTotCtrl:
Klopt het aantal uren?

UrSchat:
Om hoeveel uur gaat het ongeveer?

Response en ≥ 8t wn/wg

BetWerk = [Ja] of Meewerk = [Ja] anders

EndBlock

anders

(OP heeft geen 
betaald werk)

Afl_UrTot:
Als ((UrTot = response en UrTot ≥ uvm of 

lUrSchat = [Minder30]/[Is30Meer])) dan Afl_UrTot = [Meer_12]
Als ((UrTot = response en UrTot < 12) of 

(UrSchat = [Minder5]/[Minder12])) dan Afl_UrTot = [Min_12]
Anders Afl_UrTot = [WrkNiet]

Zelfstan = [Ja]

BedrPrak:
STEL VAST: Bent u dan werkzaam in eigen bedrijf, bedrijf partner, 

familielid?
BedrPrak = [Eigen]

WrkNemer
Werkt u als werknemer?

($1) EenMeerW = [Een]
($2) EenMeerW = [Meer]

anders[Nee]/wn/wg

WrkNemer = [Nee]
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 Module Onderwijs  

Blokkenschema: 
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Onderw_Act_T.ActODuur = [Lang6mnd] of 
Onderw_Act_T.Af4WkOduur = [Lang6mnd] 

of Onderw_Act_T.Af4WkOLang = [Ja]

Actueel [Onderw_Act_Lang]

Gevolgd [Onderw_Gevolgd]

Onderw_Act_Lang.Afl_RouteOG <> [Nee] 
en Onderw_Act_Lang.NivAct <> [Basis]/

[Praktijk]/[VMBO]/[Havo]/[VWO]

Einde Module

Lft_OP ≥ 12 jaar

Onderw_Act_Lang.Afl_RouteOG = 
[Nee] of Onderw_Act_Lang.NivAct = 

[Basis]/[Praktijk]/[VMBO]/[Havo]/[VWO])

Indien diploma 
behaald:

Hoogst gevolgd en 
hoogst behaald = 

opleiding 
[Onderw_Act_Lang]

Indien diploma niet 
behaald:

Hoogst gevolgd = 
opleiding 

[Onderw_Act_Lang] 
en hoogst behaald 
wordt afgeleid (een 

niveau lager)

Buitenland en Basisonderwijs [Onderw_Buitland]

(Onderw_Gevolgd.OplNaLo = [Nee]/wn/wg en 
Onderw_Act_Lang.NivAct <> response) of

Onderw_Gevolgd.BuitLnd = [BuitLnd]/[Beide]

anders

anders

Onderwijs [Onderw_Act_T]

Lft_OP < 75 anders

Module Onderwijs
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(B) Onderwijs: Blok Onderwijs  

 Scherm 1: 
 

IntroOnderw 
 De volgende vragen gaan over onderwijs.  

We beginnen met opleidingen die ($A: u $B: hij $C: zij) op dit moment volgt en gaan daarna 
verder met opleidingen die ($A: u $B: hij $C: zij) in het verleden (d.w.z. na de ($2: lagere school 
$3: basisschool)) heeft gevolgd). 

 [] 
 
ActOpl 

Volgt ($A: u $B: hij $C: zij) op dit moment een opleiding of cursus ? 
($1: Ook opleidingen of cursussen op ($A: uw $B: zijn $C: haar) werk tellen mee). 

 1. Ja         [Ja] 
 2. Nee         [Nee] 

3. Op het moment niet, maar ($A: ik heb $B: hij heeft $C: zij heeft) 
pas een opleiding afgerond of beëindigd en ($A: ga $B/$C: gaat) na  
de vakantie beginnen aan een nieuwe opleiding     [Tuss] 

 NODK 
 

ActODuur  
 Is de duur van deze opleiding of cursus 6 maanden of langer? 

>>Indien ($A: u $B: hij $C: zij) meerdere opleidingen/cursussen volgt en tenminste één duurt 6 
maanden of langer, kies dan voor ‘Ja, 6 maanden of langer’.<< 
1. Ja, 6 maanden of langer      [Lang6mnd]  

 2. Nee, korter dan 6 maanden      [Kort6mnd] 
 NODK, NORF 
 

Af4WkO 
Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) in de afgelopen 4 weken een opleiding of cursus gevolgd of 
beëindigd? 

 [TJaNee] 
 NODK 
 

Af4WkODuur 
Was de duur van deze opleiding of cursus 6 maanden of langer?  
>>Indien ($A: u $B: hij $C: zij) meerdere opleidingen/cursussen in de afgelopen 4 weken heeft 
gevolgd of beëindigd en tenminste één duurde 6 maanden of langer, kies dan voor ‘Ja, 6 
maanden of langer’.<< 
1. Ja, 6 maanden of langer      [Lang6mnd]  
2. Nee, korter dan 6 maanden      [Kort6mnd] 

 NODK, NORF 
 

Af4WkOLang 
Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) in de afgelopen 4 weken misschien ook nog een opleiding of cursus 
beëindigd waarvan de duur 6 maanden of langer was? 

 [TJaNee] 
 NODK 
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Lft_OP ≥ 12 jaar en < 75 jaar

IntroOnderw:
De volgende vragen gaan over onderwijs.

($1) BetWerk.BetWrkNu = [Ja]
($2) (Referentiejaar – Lft_OP) < 1973

($3) <> ($2)

ActOpl:
Volgt u op dit moment een opleiding of cursus?

ActODuur:
Duurt deze opleiding of cursus 6 maanden of langer?

[Ja]

Af4WkO:
Heeft u in de afgelopen 4 weken een opleiding of cursus gevolgd 

of beëindigd?

[Ja]

Af4WkODuur:
Duurt deze opleiding of cursus 6 maanden of langer?

anders

anders

Naar:
Actueel

Naar:
Gevolgd

ActODuur = [Lang6mnd] of 
Af4WkODuur = [Lang6mnd] of 

Af4WkOLang = [Ja]

anders

Af4WkOLang:
Heeft u in de afgelopen 4 weken een opleiding/cursus 

afgerond die 6 maanden of langer duurde?

[Kort6Mnd] anders
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(B) Onderwijs: Blok Actueel   

 Scherm 1: 
 
NivAct 
 Wat voor soort opleiding of cursus ($1: is $2: was) dit? 
 1. ($3: Basisonderwijs (ook speciaal onderwijs, bijv. lom, blo, (z)mlk, 

    onderwijs voor slechthorenden etc.))     [Basis] 
 2. Praktijkonderwijs       [Praktijk]  
 3. Vmbo, lwoo, vso       [VMBO] 
 4. Havo         [Havo] 
 5. Vwo, gymnasium, atheneum      [VWO] 
 6. Mbo (pdb, mba)       [MBO] 
 7. Hbo (associate degree)      [HBO] 
 8. Universitaire opleiding, inclusief postdoctorale opleidingen en  

promotieonderzoek       [Univ] 
 9. Andere (bedrijfs)opleiding of cursus     [Cursus] 
 NODK 

  
 Scherm 2: 

 
SrtVMBO 
 Welke leerweg ($1:volgt $2: volgde) ($A: u $B: hij $C: zij)? 
 1. De basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg [Basis] 
 2. De theoretische of gemengde leerweg    [Theo]  
 NODK 
 
SrtMBO 
 Op welk niveau ($1 volgt $2: volgde) ($A: u $B: hij $C: zij) deze opleiding? 
 1. Niveau 1        [MBO1]   
 2. Niveau 2         [MBO2]  
 3. Niveau 3         [MBO3] 
 4. Niveau 4         [MBO4]  
 5. Anders        [GeenDeze] 
 NODK   
 
BOLBBL 

($1: Volgt $2: Volgde) ($A: u $B: hij $C: zij) de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), de 
beroepsopleidende leerweg (bol) of geen van deze? 
>>Bbl is een combinatie van werken en leren.<< 

 1. Beroepsbegeleidende leerweg     [BBL] 
 2. Beroepsopleidende leerweg      [BOL] 
 3. Geen van deze       [GeenDeze] 
 NODK 
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Onderw_Act_T.ActODuur = [Lang6mnd] of 
Onderw_Act_T.Af4WkODuur = [Lang6mnd] of

Onderw_Act_T.Af4WkOLang = [Ja]

NivAct:
Welke opleiding of cursus is/was dat?

($1) Onderw_Act_T.ActODuur = [Lang6mnd]
($2) (Onderw_Act_T.Af4WkODuur = [Lang6mnd] of

 Onderw_Act_T.Af4WkOLang = [Ja])
($3) Lft_OP < 14 jaar

SrtVMBO:
Welke leerweg volgt/volgde u?

response en <>
[Basis]/[VMBO]/[Cursus]

NivAct = [MBO]

SrtMBO:
Op welk niveau volgt/volgde u deze opleiding?

anders

BOLBBL:
Welke leerweg volgt/volgde u?

[Basis]/
wn/wg

EndBlock

[VMBO] anders
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DuurHBO 
 Wat ($1: is $2: was) de duur van deze opleiding in jaren? 
 1. Korter dan 1 jaar       [half1jr] 
 2. 1 – 1,5 jaar        [tot2jr] 
 3. 2 – 2,5 jaar        [tot3jr] 
 4. 3 jaar of langer       [lang3jr] 
 NODK 
   
SrtHBOKort 
 ($1: Is $2: Was) dit een hbo-master, een associate degree, een post-hbo-opleiding of 

een andere verkorte hbo-opleiding? 
 1. Hbo-master        [Master] 
 2. Associate degree       [AD] 
 3. Post-hbo-opleiding      [PostHBO] 
 4. Andere verkorte hbo-opleiding     [Anders] 
 NODK 
 
SrtUniv  
 Wat voor soort opleiding ($1: is $2: was) dit? 
 1. De propedeuse       [Propod] 
 2. Een bachelor opleiding      [Bachelor] 
 3. Een master opleiding      [Master] 
 4. Een postdoctorale beroepsopleiding (bijv. voor arts, dierenarts, 

 tandarts, apotheker)       [PostBer] 
 5. Promotieonderzoek      [Promov] 
 6. Anders        [Overig] 
 NODK 
 
OplCursus  

Welke opleiding of cursus ($1: volgt $2: volgde) ($A: u $B: hij $C: zij) dan? 
>>Indien het gaat om een combinatie tussen inburgering en werken/leren, kies dan 
voor werkend leren opleiding.<< 

 1. Een inburgeringscursus of een cursus Nederlandse taal   [Inburger] 
 2. Een werkend leren opleiding      [BBL] 
 3. ($4: Een cursus of opleiding gegeven door of onder verantwoording 

 van het bedrijf of de instelling waar ($A: u $B: hij $C: zij) werkt)  [BdryfOpl] 
 4. Anders         [Andrs] 

NODK  
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NivAct = [HBO]

DuurHBO:
Wat is/was de duur van de opleiding?

anders

SrtHBOKort:
Om wat voor soort HBO opleiding gaat/ging het?

[Half1Jr]/[Tot2Jr]/[Tot3Jr] anders

(NivAct = 
[Cursus])

NivAct = [Univ]

SrtUniv:
Welke studiefase volgt/volgde u?

anders

OplCursus:
Welke cursus of bedrijfsopleiding volgt/volgde u?

($4) BetWerk.BetWrkNu = [Ja]
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Scherm 4: 
 
KlasHavoVWO 

In welke klas zit ($A: u $B: hij $C: zij)? 
1. 1ste klas        [Klas1] 
2. 2de klas        [Klas2] 
3. 3de klas        [Klas3] 
4. 4de klas        [Klas4] 
5. 5de klas        [Klas5] 
6.($6: 6de klas)        [Klas6] 
7. Niet van toepassing, volwassenenonderwijs of afstandsonderwijs [NVT] 
NODK 

 
DiplomHavoVWO 
 Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) het diploma behaald of één of meerdere deelcertificaten?  
 1. Ja, diploma        [JaDiplom] 
 2. Geen diploma, maar wel één of meerdere deelcertificaten  [JaDeelCer] 
 3. Nee, geen diploma en geen deelcertificaten    [Nee] 
 NODK 
 
Klas4 

Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) de 3de klas met succes doorlopen, dat wil zeggen ($A: bent u $B: is 
hij $C: is zij) overgegaan naar de 4de klas? 

 [TJaNee] 
 NODK 
 
Diplom 
 Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) voor deze opleiding ($5: of cursus) het diploma behaald? 
 >>Een diploma kan ook een akte, graad of getuigschrift zijn.<< 
 1. Ja          [Ja] 
 2. Nee          [Nee] 
 ($5: 3. N.v.t., de opleiding of cursus werd niet afgesloten met een diploma) [NVT] 
 NODK 
 
Afrond 
 Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) de opleiding of cursus wel afgerond? 
 [TJaNee] 
 NODK 
 
Afl_RouteOG 
 *Moet OP nog vragen beantwoorden over de hoogste gevolgde of de hoogst behaalde 

opleiding 
 1. Ja, maar alleen over de hoogst behaalde opleiding    [JaBehaald] 
 2. Ja, zowel over de hoogst gevolgde als de hoogst behaalde opleiding  [JaGevolgd] 
 3. Nee          [Nee] 
  
 Als NivAct = [Univ] en Diplom = [Nee]/wn/wg dan Afl_RouteOG = [JaBehaald] 
 Als NivAct = [MBO]/[HBO] en Diplom = [Nee]/wn/wg dan Afl_RouteOG = 

[JaBehaald] 
 Als NivAct = [Cursus] dan Afl_RouteOG = [JaGevolgd] 
 Anders Afl_RouteOG = [Nee] 
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Diplom:
Diploma behaald?

anders

DiplomHavoVWO:
Diploma/deelcertificaat behaald?

Klas4:
Heeft u de 3e klas met succes doorlopen?

[Nee]/wn/wg anders

($5) NivAct = [Cursus]

andersNivAct = [Havo]/[VWO]

(Onderw_Act_T.Af4WkODuur = [Lang6mnd] of Onderw_Act_T.Af4WkOLang = [Ja])

Afl_RouteOG

EndBlock

Afrond:
Opleiding of cursus wel afgerond?

anders[NVT]

KlasHavoVWO:
In welke klas zit u?

Onderw_Act_T.ActODuur = [Lang6mnd] en 
NivAct = [Havo]/[VWO]

anders

($6) NivAct = [VWO]
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(B) Onderwijs: Blok Gevolgd  

Scherm 1: 
 

OplNaLO 
($1: U heeft zojuist vragen beantwoord over de opleiding/cursus die ($A: u $B: hij $C: zij) op 
dit moment volgt. Nu zouden we willen weten of ($A: u $B: hij $C: zij) in het verleden nog 
andere opleidingen heeft gevolgd.  
$2: U heeft zojuist vragen beantwoord over de opleiding/cursus die ($A: u $B: hij $C: zij) in de 
afgelopen 4 weken heeft gevolgd. Nu zouden we willen weten of ($A: u $B: hij $C: zij) in het 
verleden nog andere opleidingen heeft gevolgd. 
$22: De volgende vragen gaan over onderwijs.)  
 
Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) na de ($23: lagere school $24: basisschool) ($1/$2: nog) één of 
meer ($1/$2: andere) opleidingen gevolgd?  
Dit kan de middelbare school zijn, een beroepsopleiding of een universitaire studie, maar het 
kan bijvoorbeeld ook gaan om een bedrijfsopleiding of een cursus.  
>>Het gaat hier alleen om opleidingen of cursussen die ($A: u $B: hij $C: zij) voor ten minste 
6 maanden heeft gevolgd.<<  

 1. Ja         [Ja] 
 2. Nee / n.v.t. (($23: lagere school $24: basisschool) niet of  

gedeeltelijk gevolgd)       [Nee] 
 NODK 
 
BuitLand 
 Was dit in Nederland, in het buitenland of beide?  
 >>Opleidingen gevolgd in voormalig Nederlandse gebieden, zoals Suriname of de 

Nederlandse Antillen, gelden als opleidingen gevolgd in Nederland.<< 
 1. Alleen in Nederland      [Ned]   
 2. Alleen in het buitenland      [BuitLnd]   
 3. Zowel in Nederland als in het buitenland    [Beide] 
 NODK   
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Lft_OP ≥ 12 jaar
en Onderw_Act_Lang.Afl_RouteOG <> [Nee] en 

Onderw_Act_Lang.NivAct <> [Basis]/[Praktijk]/[VMBO]/
[Havo]/[VWO]

OplNaLo:
Heeft u na de lagere school of basisschool één of meerdere opleidingen of cursussen gevolgd waarmee u 6 maanden of langer bent bezig 

geweest? 

BuitLnd:
Was dit in Nederland,  in het buitenland of beide?

[Ja] anders

($1) Onderw_Act_T.ActODuur = [Lang6mnd]
($2) (Onderw_Act_T.Af4WkODuur = [Lang6mnd] of

 Onderw_Act_T.Af4WkOLang = [Ja])
($22) Lft_OP ≥ 75

($23) (Referentiejaar – Lft_OP) < 1973
($24) <> ($23)

($25) (Referentiejaar – Lft_OP) < 1984

[Ned]/[Beide] anders
($3) BuitLnd = [Beide]

EndBlock
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Scherm 2: 
 
NivGev 

($3: De volgende vragen gaan over opleidingen of cursussen die ($A: u $B: hij $C: zij) geheel 
of gedeeltelijk in Nederland heeft gevolgd.) 

 
Welke van de volgende opleidingen of cursussen heeft ($A: u $B: hij $C: zij) voor 6 maanden 
of langer gevolgd? 

 Graag alle gevolgde opleidingen/cursussen aanvinken! 
 SET[] 
 1. Lbo, vso (lts, leao, vbo, huishoudschool, ambachtsschool)   [LBO] 
 2. Vmbo, lwoo (inclusief theoretische leerweg)    [VMBO]  
 3. Mavo (ulo, mulo)        [Mavo]  
 4. Havo (mms)        [Havo] 
 5. Vwo, gymnasium, atheneum (hbs, lyceum)    [VWO] 
 6. Mbo (mts, meao, middenstandsdiploma, pdb, mba)   [MBO] 
 7. Hbo (hts, heao, kweekschool, associate degree)    [HBO] 
 8. Universitaire opleiding, inclusief postdoctorale opleidingen en  

promotieonderzoek        [Univ]  
 9. Een andere (bedrijfs)opleiding of cursus     [Cursus] 
 NODK 

 
Afl_HgstNivGev 
 *Afleiding hoogst gevolgde opleiding 
 1. Lbo, vso (lts, leao, vbo, huishoudschool, ambachtsschool)   [LBO] 
 2. Vmbo, lwoo (inclusief theoretische leerweg)    [VMBO]  
 3. Mavo (ulo, mulo)        [Mavo]  
 4. Havo (mms)        [Havo] 
 5. Vwo, gymnasium, atheneum (hbs, lyceum)    [VWO] 
 6. Mbo (mts, meao, middenstandsdiploma, pdb, mba)   [MBO] 
 7. Hbo (hts, heao, kweekschool, associate degree)    [HBO] 
 8. Universitaire opleiding, inclusief postdoctorale opleidingen en  

promotieonderzoek        [Univ]  
 9. Een andere (bedrijfs)opleiding of cursus     [Cursus] 

 
 Als NivGev = [Univ] dan Afl_HgstNivGev = [Univ]  
 Als NivGev = [HBO] en NivGev <> [Univ] = dan Afl_HgstNivGev = [HBO]  
 Als NivGev = [MBO] en NivGev <> [Univ]/[HBO] = dan Afl_HgstNivGev = [MBO] 
 Als NivGev = [VWO] en NivGev <> [Univ]/[HBO]/[MBO] = dan Afl_HgstNivGev = [VWO] 
 Als NivGev = [Havo] en NivGev <> [Univ]/[HBO]/[MBO]/[VWO] = dan Afl_HgstNivGev = [Havo]  
 Als NivGev = [Cursus] en NivGev <> [Univ]/[HBO]/[MBO]/[VWO]/[Havo] dan Afl_HgstNivGev = [Cursus] 
 Als NivGev = [Mavo] en NivGev <> [Univ]/[HBO]/[MBO]/[VWO]/[Havo]/[Cursus] = dan Afl_HgstNivGev = [Mavo] 
 Als NivGev = [VMBO] en NivGev <> [Univ]/[HBO]/[MBO]/[VWO]/[Havo]/[Cursus]/[Mavo] = dan Afl_HgstNivGev = [VMBO] 
 Anders dan Afl_HgstNivGev =[LBO] 

 
 



LEEFSTIJLMONITOR 2018 CAWI – Onderwijs Blok Gevolgd 

LSM18 versie 2.8 dd. 11-10-2017 
42 

 

NivGev:
Wilt u aangeven wat voor soorten opleidingen of cursussen u voor 6 maanden of langer gevolgd heeft?

anders

Afl_HgstNivGev

 response anders

Onderw_Act_Lang.Afl_RouteOG = [JaGevolgd]/empty

EndBlock
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Scherm 3: 
 
SrtLBO 
 Om welke opleiding ging het dan? 
 1. Lbo, lts, leao, vbo, huishoudschool, ambachtsschool   [LBO] 
 2. Praktijkonderwijs, avmb       [Praktijk] 
 3. Vso (voortgezet speciaal onderwijs)     [VSO] 
 4. Een andere opleiding       [Andrs] 
 NODK  
 
SrtVMBO 

De volgende vragen gaan over de laatste vmbo- of lwoo-opleiding die ($A: u $B: hij $C: zij) 
heeft gevolgd.  

 
 Welke leerweg had deze opleiding? 
 1. De basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg   [Basis] 
 2. De theoretische of gemengde leerweg     [Theo] 
 NODK  
 
SrtMBOG 

De volgende vragen gaan over de laatste mbo-opleiding (mts, meao, middenstandsdiploma, 
pdb, mba) die ($A: u $B: hij $C: zij) heeft gevolgd.  

 
 Wat was dit voor opleiding?   
 1. ($25: Een mbo-opleiding volgens de oude structuur (tot 1998))  [oudMBO] 
 2. Een opleiding op niveau 1       [MBO1]  

3. Een opleiding op niveau 2        [MBO2] 
 4. Een opleiding op niveau 3       [MBO3] 
 5. Een opleiding op niveau 4        [MBO4]  
 6. Geen van deze        [GeenDeze] 
 NODK 
 
LeerlingW 
 Was dit een opleiding in het kader van het leerlingwezen, ofwel een combinatie van werken 

en leren? 
 [TJaNee] 
 NODK 
 
BOLBBL 

Volgde ($A: u $B: hij $C: zij) de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), de beroepsopleidende 
leerweg (bol) of geen van deze? 

 >>Bbl is een combinatie van werken en leren.<< 
 1. Beroepsbegeleidende leerweg      [BBL] 
 2. Beroepsopleidende leerweg       [BOL] 
 3. Geen van deze        [GeenDeze] 
 NODK 
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Afl_HgstNivGev = [LBO] anders

SrtLBO:
Welk type lager beroepsonderwijs heeft u als laatste gevolgd?

Afl_HgstNivGev = [VMBO]

SrtVMBO:
Welke leerweg heeft u als laatste gevolgd?

anders

Afl_HgstNivGev = [MBO]

SrtMBOG:
Welke MBO opleiding heeft u als laatste gevolgd?

anders

BOLBBL:
Welke leerweg volgde u?

anders

(OP heeft 
reguliere opleiding 

in afg. 4 weken 
niet afgerond)

LeerlingW:
Was dit een opleiding in het kader van het 

leerlingwezen?

[OudMBO]
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DuurHBO 
 De volgende vragen gaan over de laatste hbo-opleiding (hts, heao, kweekschool, associate 

degree) die ($A: u $B: hij $C: zij) heeft gevolgd. 
 
 Wat was de duur van deze opleiding in jaren? 
 1. Korter dan 1 jaar       [half1jr] 
 2. 1 – 1,5 jaar        [tot2jr] 
 3. 2 – 2,5 jaar        [tot3jr] 
 4. 3 jaar of langer       [lang3jr] 
 NODK 
 
SrtHBOKort 
 Was dit een hbo-master, een associate degree, een post-hbo-opleiding of een andere 

verkorte hbo-opleiding? 
 1. Hbo-master        [Master] 
 2. Associate degree       [AD] 
 3. Post-hbo-opleiding       [PostHBO] 
 4. Andere verkorte hbo-opleiding     [Anders] 
 NODK 
  
SrtUniv  

De volgende vragen gaan over de laatste universitaire opleiding die ($A: u $B: hij $C: zij) heeft 
gevolgd. 

 
 Wat voor soort opleiding was dit? 
 1. De propedeuse       [Propod] 
 2. Een bachelor opleiding (of kandidaats)    [Bachelor] 
 3. Een master opleiding       [Master] 
 4. Doctoraal         [Doctoraal] 
 5. Een postdoctorale beroepsopleiding (bijv. voor arts, dierenarts, 

 tandarts, apotheker)       [PostBer] 
 6. Promotieonderzoek       [Promov] 
 7. Anders        [Overig] 
 NODK 
 
OplCursus  

Welke opleiding of cursus heeft ($A: u $B: hij $C: zij) als laatste gevolgd? 
>> Indien het gaat om een combinatie tussen inburgering en werken/leren, kies dan voor 
werkend leren opleiding. << 

 1. Een inburgeringscursus of een cursus Nederlandse taal  [Inburger] 
 2. Een werkend leren opleiding      [BBL] 
 3. Een cursus of opleiding gegeven door of onder verantwoording van 

 het bedrijf of de instelling waar ($A: u $B: hij $C: zij) werkt(e)  [BdryfOpl] 
 4. Anders        [Andrs] 
 NODK  
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Afl_HgstNivGev = [HBO]

DuurHBO:
Wat was de duur van de laatste hoger beroepsonderwijs opleiding die u heeft gevolgd in jaren?

SrtHBOKort:
Ging het om een HBO-master, een associate degree, een post-HBO opleiding of een andere HBO 

opleiding?

anders[Half1Jr]/[Tot2Jr]/[Tot3Jr]

anders

Afl_HgstNivGev = [Cursus] ($4) anders

OplCursus:
Wat voor soort cursus heeft u als laatste gevolgd?

Afl_HgstNivGev = [Univ] anders

SrtUniv:
Welk type wetenschappelijk onderwijs heeft u als laatste gevolgd?

(OP heeft 
reguliere opleiding 

in afg. 4 weken 
niet afgerond)
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Scherm 4: 
 
DiplomHavoVWO 

Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) ($5: voor de havo (mms) $6: voor het vwo, gymnasium, atheneum 
(hbs, lyceum)) het diploma behaald of één of meerdere deelcertificaten?  

 1. Ja, diploma        [JaDiplom] 
 2. Geen diploma, maar wel één of meerdere deelcertificaten [JaDeelCer] 
 3. Nee, geen diploma en geen deelcertificaten   [Nee] 
 NODK 
 
Klas4 

Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) de 3de klas met succes doorlopen, dat wil zeggen ($A: bent u $B: is 
hij $C: is zij) overgegaan naar de 4de klas? 

 [TJaNee] 
 NODK 
 
Diplom 

Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) voor ($7: de mavo (ulo, mulo) $8: deze opleiding) ($4: of cursus) het 
diploma behaald? 

 >>Een diploma kan ook een akte, graad of getuigschrift zijn.<< 
 1. Ja         [Ja] 
 2. Nee         [Nee] 
 ($4: 3. N.v.t., de opleiding of cursus werd niet afgesloten met een  

diploma)        [NVT] 
 NODK 
 
Afrond 
 Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) de opleiding of cursus wel afgerond? 
 [TJaNee] 
 NODK 
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(OP heeft 
reguliere opleiding 

in afg. 4 weken 
niet afgerond)

Diplom:
Diploma behaald?

DiplomHavoVWO:
Diploma/deelcertificaat behaald?

Klas4:
Heeft u de 3e klas met succes doorlopen?

[Nee]/wn/wg anders

andersAfl_HgstNivGev = [Havo] ($5)
Afl_HgstNivGev = [VWO] ($6)

Afrond:
Opleiding of cursus wel afgerond?

anders[NVT]

anders

EndBlock

($7) Afl_HgstNivGev = [Mavo]
($8) <> ($7)

(1) (Diplom = [Nee] of Afrond = [Nee]) en (Afl_HgstNivGev = [Cursus]/[MBO]/
[HBO]/[Univ] of (Afl_HgstNivGev = [MAVO] en NivGev = [LBO]/[VMBO])) ($9) of
(2) Afl_HgstNivGev = [VWO] en Klas4 = [Nee] en NivGev = [LBO]/[VMBO]/
[MAVO]/[Havo]/[Cursus] ($9) of
(3) Afl_HgstNivGev = [Havo] en Klas4 = [Nee] en NivGev = [LBO]/[VMBO]/
[MAVO]/[Cursus] ($9) of
(4) Onderw_Act_Lang.Afl_RouteOG = [JaBehaald] ($10)
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Scherm 5: 
 
NivBeh 

Voor welke opleidingen ($19: of cursussen) ($19/$3: die ($A: u $B: hij $C: zij)) ($19: voor 6 
maanden of langer) ($3: in Nederland) ($3/$19: heeft gevolgd,) heeft ($A: u $B: hij $C: zij) een 
diploma behaald? 

 Graag alle opleidingen/cursussen waarvoor een diploma is behaald aanvinken!   
 >>Een diploma kan ook een akte, graad of getuigschrift zijn.<< 
 SET[] 
 1. ($11: Lbo, vso (lts, leao, vbo, huishoudschool, ambachtsschool)) [LBO] 
 2. ($12: Vmbo, lwoo (inclusief theoretische leerweg))   [VMBO]  
 3. ($13: Mavo (ulo, mulo))      [Mavo]  
 4. ($14: Havo (mms))       [Havo] 
 5. ($15: Vwo, gymnasium, atheneum (hbs, lyceum))   [VWO] 
 6. ($16: Mbo (mts, meao, middenstandsdiploma, pdb, mba))  [MBO] 
 7. ($17: Hbo (hts, heao, kweekschool, associate degree))  [HBO] 
 8. ($18: Universitaire opleiding, inclusief postdoctorale opleidingen en  

promotieonderzoek)       [Univ]  
 9. ($19: Een andere (bedrijfs)opleiding of cursus))   [Cursus] 
 10. Geen van deze       [GeenDeze] 

NODK 
 
Harde Controle 1 
 Het antwoord “geen van deze” mag niet in combinatie met andere antwoorden gekozen 

worden.  
 
Afl_HgstNivBeh 
 *Afleiding hoogst behaalde opleiding 
 1. Lbo, vso (lts, leao, vbo, huishoudschool, ambachtsschool)  [LBO] 
 2. Vmbo, lwoo (inclusief theoretische leerweg)    [VMBO] 
 3. Mavo (ulo, mulo)       [Mavo]  
 4. Havo (mms)        [Havo] 
 5. Vwo, gymnasium, atheneum (hbs, lyceum)    [VWO] 
 6. Mbo (mts, meao, middenstandsdiploma, pdb, mba)    [MBO] 
 7. Hbo (hts, heao, kweekschool, associate degree)   [HBO] 
 8. Universitaire opleiding, inclusief postdoctorale opleidingen en 

 promotieonderzoek       [Univ]  
 9. Een andere (bedrijfs)opleiding of cursus    [Cursus]  
 10. Geen van deze       [GeenDeze] 

 
 Als NivBeh = [Univ] dan Afl_HgstNivBeh = [Univ]  
 Als NivBeh = [HBO] en NivBeh <> [Univ] = dan Afl_HgstNivBeh = [HBO]  
 Als NivBeh = [MBO] en NivBeh <> [Univ]/[HBO] = dan Afl_HgstNivBeh = [MBO] 
 Als NivBeh = [VWO] en NivBeh <> [Univ]/[HBO]/[MBO] = dan Afl_HgstNivBeh = [VWO] 
 Als NivBeh = [Havo] en NivBeh <> [Univ]/[HBO]/[MBO]/[VWO] = dan Afl_HgstNivBeh = [Havo]  
 Als NivBeh = [Cursus] en NivBeh <> [Univ]/[HBO]/[MBO]/[VWO]/[Havo] dan Afl_HgstNivBeh = [Cursus] 
 Als NivBeh = [Mavo] en NivBeh <> [Univ]/[HBO]/[MBO]/[VWO]/[Havo]/[Cursus] = dan Afl_HgstNivBeh = [Mavo] 
 Als NivBeh = [VMBO] en NivBeh <> [Univ]/[HBO]/[MBO]/[VWO]/[Havo]/[Cursus]/[Mavo] = dan Afl_HgstNivBeh = [VMBO] 

Als NivBeh = [LBO] en NivBeh <> [Univ]/[HBO]/[MBO]/[VWO]/[Havo]/[Cursus]/ 
[Mavo]/[VMBO] = dan Afl_HgstNivBeh = [LBO] 

 Anders dan Afl_HgstNivBeh = [GeenDeze] 
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NivBeh:
Voor welke andere opleidingen heeft u het diploma behaald?

wn/wg

($11) NivGev = [LBO]
($12) NivGev = [VMBO]
($13) NivGev = [Mavo]
($14) NivGev = [Havo]
($15) NivGev = [VWO]
($16) NivGev = [MBO]
($17) NivGev = [HBO]
($18) NivGev = [Univ]
($19) NivGev = [Cursus]

NivBeh = [GeenDeze] en 
NivBeh = [LBO]/[VMBO]/[Mavo]/[Havo]/

[VWO]/[MBO]/[HBO]/[Univ]/[Cursus]

Harde Controle 1 Afl_HgstNivBeh

NivBeh = response en NivBeh <> [GeenDeze] of 
(NivBeh = [GeenDeze] en <> [LBO]/[VMBO]/

[Mavo]/[Havo]/[VWO]/[MBO]/[HBO]/[Univ]/[Cursus])
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Scherm 6: 
 

DeelCertBeh 
($A: U $B: Hij $C: Zij) heeft ($20: het vwo, gymnasium, atheneum (hbs, lyceum) $21: de havo 
(mms)) gevolgd maar hiervoor geen diploma behaald. Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) misschien 
wel één of meerdere deelcertificaten behaald?  

 [TJaNee] 
 NODK 
 
Klas4Beh 

Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) de 3de klas met succes doorlopen, dat wil zeggen ($A: bent u $B: is 
hij $C: is zij) overgegaan naar de 4de klas? 

 [TJaNee] 
 NODK 
 

Scherm 7: 
 
SrtLBOBeh 
 Om welke opleiding ging het dan? 
 1. Lbo, lts, leao, vbo, huishoudschool, ambachtsschool   [LBO] 
 2. Praktijkonderwijs, avmb       [Praktijk] 
 3. Vso (voortgezet speciaal onderwijs)     [VSO] 
 4. Een andere opleiding       [Andrs] 
 NODK  
 
SrtVMBOBeh 

De volgende vraag gaat over de vmbo- of lwoo-opleiding waarvoor ($A: u $B: hij $C: zij) als 
laatste een diploma heeft behaald. 

 
 Welke leerweg had deze opleiding? 
 1. De basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg   [Basis] 
 2. De theoretische of gemengde leerweg     [Theo] 
 NODK  
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DeelCertBeh:
Wel één of meerdere deelcertificaten behaald?

(1) NivGev = [VWO] en Afl_HgstNivGev <> [VWO] en (Afl_HgstNivBeh < [VWO] of 
Afl_HgstNivBeh = [Cursus]/[GeenDeze]) ($20)
(2) NivGev = [Havo] en Afl_HgstNivGev <> [Havo] en (Afl_HgstNivBeh < [Havo] of 
Afl_HgstNivBeh = [Cursus]/[GeenDeze]) en (<> $20) ($21)

Klas4Beh:
Wel overgegaan naar de 4de klas?

anders

anders[Nee]/wn/wg

andersAfl_HgstNivBeh <> [GeenDeze] en
(DeelCertBeh = empty of Klas4Beh = [Nee])

EndBlock

Afl_HgstNivBeh = [LBO] anders

SrtLBOBeh:
Welk type lager beroepsonderwijs heeft u als laatste behaald?

Afl_HgstNivBeh = [VMBO]

SrtVMBOBeh:
Welke leerweg heeft u als laatste behaald?

anders
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SrtMBOGBeh 
De volgende vragen gaan over de mbo-opleiding (mts, meao, middenstandsdiploma, pdb, 
mba) waarvoor ($A: u $B: hij $C: zij) als laatste een diploma heeft behaald.  

 Wat was dit voor opleiding? 
 1. ($25: Een mbo-opleiding volgens de oude structuur (tot 1998))  [oudMBO] 
 2. Een opleiding op niveau 1       [MBO1] 
 3. Een opleiding op niveau 2        [MBO2] 
 4. Een opleiding op niveau 3       [MBO3] 

5. Een opleiding op niveau 4        [MBO4]  
 6. Geen van deze        [GeenDeze] 
 NODK 
 
LeerlingWBeh 
 Was dit een opleiding in het kader van het leerlingwezen, ofwel een combinatie van werken 

en leren? 
 [TJaNee] 
 NODK 
 
BOLBBLBeh 

Volgde ($A: u $B: hij $C: zij) de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), de beroepsopleidende 
leerweg (bol) of geen van deze? 

 >>Bbl is een combinatie van werken en leren.<< 
 1. Beroepsbegeleidende leerweg      [BBL] 
 2. Beroepsopleidende leerweg       [BOL] 
 3. Geen van deze        [GeenDeze] 
 NODK 
 
DuurHBOBeh 

De volgende vragen gaan over de hbo-opleiding (hts, heao, kweekschool, associate degree) 
waarvoor ($A: u $B: hij $C: zij) als laatste een diploma heeft behaald.  

 
 Wat was de duur van deze opleiding in jaren? 
 1. Korter dan 1 jaar        [half1jr] 
 2. 1 – 1,5 jaar         [tot2jr] 
 3. 2 – 2,5 jaar         [tot3jr] 
 4. 3 jaar of langer        [lang3jr] 
 NODK 
 
SrtHBOKortBeh 
 Was dit een hbo-master, een associate degree, een post-hbo-opleiding of een andere 

verkorte hbo-opleiding? 
 1. Hbo-master         [Master] 
 2. Associate degree        [AD] 
 3. Post-hbo-opleiding        [PostHBO] 
 4. Andere verkorte hbo-opleiding      [Anders] 
 NODK    
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Afl_HgstNivBeh = [MBO]

SrtMBOGBeh:
Welke MBO opleiding heeft u als laatste behaald?

anders

Afl_HgstNivBeh = [HBO] anders

DuurHBOBeh:
Wat was de duur van de laatste hoger beroepsonderwijs opleiding die u heeft behaald in jaren?

SrtHBOKortBeh:
Ging het om een HBO-master, een associate degree, een post-HBO opleiding of een andere HBO opleiding?

BOLBBLBeh:
Welke leerweg volgde u?

anders

LeerlingWBeh:
Was dit een opleiding in het kader van het leerlingwezen?

[OudMBO]

anders[Half1Jr]/[Tot2Jr]/[Tot3Jr]
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SrtUnivBeh 
De volgende vragen gaan over de universitaire opleiding waarvoor ($A: u $B: hij $C: zij) als 
laatste een diploma heeft behaald. 

 
 Wat voor soort opleiding was dit? 
 1. De propedeuse        [Propod] 
 2. Een bachelor opleiding (of kandidaats)     [Bachelor] 
 3. Een master opleiding        [Master] 
 4. Doctoraal         [Doctoral] 
 5. Een postdoctorale beroepsopleiding (bijv. voor arts, dierenarts,  

tandarts, apotheker)        [PostBer] 
 6. Promotieonderzoek        [Promov] 
 7. Anders         [Overig] 
 NODK 
 
OplCursusBeh  

Voor welke opleiding of cursus heeft ($A: u $B: hij $C: zij) als laatste een diploma behaald? 
>>Indien het gaat om een combinatie inburgering en werken/leren, kies dan voor werkend 
leren opleiding.<< 

 1. Een inburgeringscursus of een cursus Nederlandse taal   [Inburger] 
 2. Een werkend leren opleiding       [BBL] 
 3. Een cursus of opleiding gegeven door of onder verantwoording van  

het bedrijf of de instelling waar ($A: u $B: hij $C: zij) werkt(e)   [BdryfOpl] 
 4. Anders         [Andrs] 
 NODK 
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Afl_HgstNivBeh = [Cursus] anders

OplCursusBeh:
Wat voor soort cursus heeft u als laatste behaald?

Afl_HgstNivBeh = [Univ] anders

SrtUnivBeh:
Welk type wetenschappelijk onderwijs heeft u als laatste behaald?

EndBlock
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(B) Onderwijs: Blok Buitenland en Basisonderwijs 

Scherm 1: 
 
DiplomBL 

Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) voor ten minste één van de opleidingen of cursussen die ($A: u $B: 
hij $C: zij) in het buitenland heeft gevolgd het diploma behaald? 

 >>Een diploma kan ook een akte, graad of getuigschrift zijn.<< 
 1. Ja         [Ja] 
 2. Nee         [Nee] 
 3. N.v.t., de opleiding of cursus kende geen diploma   [NVT] 
 NODK 
 
AfgerondBL 
 Heeft ($A: u $B: hij $C: zij) de opleiding of cursus wel afgerond? 
 [TJaNee] 
 NODK  
 

Scherm 2: 
 
NivBehBL 
 De volgende vragen gaan over de laatste opleiding of cursus waarvoor ($A: u $B: hij $C: zij) in 

het buitenland een diploma heeft behaald. 
 Als u deze opleiding of cursus zou vergelijken met Nederlandse opleidingen, welke Nederlandse 

opleiding lijkt er dan het meeste op? 
 1. Lbo, vso (lts, leao, vbo, huishoudschool, ambachtsschool)  [LBO] 
 2. Vmbo, lwoo         [VMBO]  
 3. Mavo (ulo, mulo)       [Mavo]  
 4. Havo, vwo, gymnasium, atheneum (mms, hbs, lyceum)  [HavoVWO] 
 5. Mbo (mts, meao, middenstandsdiploma, pdb, mba)    [MBO] 
 6. Hbo (hts, heao, kweekschool, associate degree)   [HBO] 
 7. Universitaire opleiding, inclusief postdoctorale opleidingen en 

 promotieonderzoek       [Univ]  
 8. Geen van deze       [Cursus] 
 NODK 

 
Scherm 3: 

 
SrtUnivBL 
 Ging het om een bachelor opleiding, een master opleiding of geen van deze? 
 1. Bachelor        [Bachelor] 
 2. Master        [Master]  
 3. Geen van deze       [GeenDeze] 
 NODK 
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anders

DiplomBL:
Heeft u voor tenminste één opleiding of cursus die u in het buitenland heeft gevolgd het diploma behaald?

[Ja]

AfgerondBL:
Heeft u tenminste één opleiding of cursus wel afgerond?

NivBehBL:
Welke opleiding of cursus was dit?

(Onderw_Gevolgd.OplNaLo = [Nee]/wn/wg en 
Onderw_Act_Lang.NivAct <> response) of

Onderw_Gevolgd.BuitLnd = [BuitLnd]/[Beide]

Onderw_Gevolgd.BuitLnd = [BuitLnd]/[Beide]

[NVT] anders

[Univ]

SrtUnivBL:
Was dit een bachelor, een master of geen van deze?

anders

EndBlock
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BasisOW 
Hoeveel klassen of groepen van de lagere school of basisschool heeft ($A: u $B: hij $C: zij) met 
goed gevolg doorlopen? 

 >>Het gaat ook om speciaal onderwijs, bijv. lom, blo, (z)mlk, onderwijs voor slechthorende 
etc.<< 

 1. Een          [Een] 
 2. Twee         [Twee 
 3. Drie         [Drie] 
 4. Vier         [Vier] 
 5. Vijf         [Vijf] 
 6. Zes         [Zes] 
 7. Zeven        [Zeven] 
 8. Acht of meer        [AchtPlus] 
 9. N.v.t., geen lagere school (in Nederland) gevolgd   [NVT] 
 NODK 
 
KlasGroep 
 Waren dit klassen of groepen? 
 1. Klassen        [Klassen] 
 2. Groepen        [Groepen] 
 NODK 
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BasisOW:
Hoeveel klassen of groepen heeft u succesvol doorlopen?

KlasGroep:
Ging het om klassen of groepen?

Response en <> [NVT] anders

(Geen opleiding 
of onbekend)

EndBlock
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BLOK [MaatsPos] Maatschappelijke Positie 

*Scherm* 
 
MaatsPos 
 Welke omschrijving past het beste bij u? 

1. Werkende met betaald werk      [Werkend] 
2. Werkzoekende        [Werkloos] 
3. Vrijwilliger        [Vrijwil] 
4. Arbeidsongeschikt       [ArbOng] 
5. Scholier of studerende       [ScholStu] 
6. Huisman / huisvrouw       [HuisMV] 
7. Gepensioneerd of met vervroegd pensioen    [PensVut] 
8. Geen van deze        [Geen] 
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Alle respondenten

MaatsPos

HHBox.AFL_Lft_OP >= 15
anders

EndBlock
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BLOK [Religie] RELIGIE 

*Scherm* 
 

Gelovig 
 Tot welke kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering rekent u zichzelf?  
 1. Geen kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering  [Geen] 
 2. Rooms-Katholiek        [RK] 
 3. Nederlands Hervormd       [NH] 
 4. Gereformeerde kerken       [Geref] 
 5. Protestantse Kerk Nederland       [PKN] 
 6. Islam          [Islam] 
 7. Joods         [Joods] 
 8. Hindoe         [Hindoe] 
 9. Boeddhist            [Boeddh] 
 10. Andere kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering  [Ander] 
 
KerkBez 
 Hoe vaak gaat u in het algemeen naar de kerk, synagoge, moskee of naar een godsdienstige 

bijeenkomst?  
 1. 1 keer per week of vaker       [Week] 
 2. 2 tot 3 keer per maand       [MndWeek] 
 3. 1 keer per maand        [EenMnd] 
 4. Minder dan 1 keer per maand      [MinMnd] 
 5. Zelden of nooit        [BNooit] 
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Gelovig

Kerkbez

EndBlock

Alle respondenten

<> [Geen]/DK/RF anders

 
 
 
  



LEEFSTIJLMONITOR 2018 CAWI - Vrije tijd  
 

LSM18 versie 2.8 dd. 11-10-2017 
65 

 

BLOK [VryTyd] VRIJE TIJD 

*Scherm* 
 
GroupUitgaan 
IntroUitgaan 
 Dan volgt nu een vraag over vrijetijdsbesteding. 
 
 Hoe vaak bent u in de afgelopen 12 maanden uitgegaan naar: 
Uitgaan_a 
 een café of kroeg? 
Uitgaan_b 
 een club of discotheek? 
Uitgaan_c 
 een festival, dance event of andere party? 
Uitgaan_d 
 een poppodium of concert? 
Uitgaan_e 
 een verenigingsfeest,  bijvoorbeeld van een studentenvereniging of sportclub? 
Uitgaan_f 
 een feestje bij vrienden of een huisfeest? 

1. Een paar keer per week      [MeerWeek] 
2. 1 keer per week       [Week] 
3. Een paar keer per maand      [MeerMaand] 
4. 1 keer per maand       [Maand] 
5. Minder dan 1 keer per maand     [Paar] 
6. Eén keer        [Een] 
7. Nooit        [Nooit] 

 
 
 
 



LEEFSTIJLMONITOR 2018 CAWI - Vrije tijd  
 

LSM18 versie 2.8 dd. 11-10-2017 
66 

 

Lft_OP < 45

GroupUitgaan

IntroUitgaan

Uitgaan_a

Uitgaan_b

Uitgaan_c

Uitgaan_d

Uitgaan_e

Uitgaan_f

EndBlock   
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BLOK [AlgGezo] ALGEMENE GEZONDHEID 
 
*Scherm* 
 
 
AlgGezo 
 Dan volgen nu enkele vragen over uw gezondheid. 
 

Hoe is over het algemeen uw gezondheid?  
 1. Zeer goed        [ZeerGoed] 
 2. Goed        [Goed] 
 3. Gaat wel        [GaatWel] 
 4. Slecht        [Slecht] 
 5. Zeer slecht       [ZrSlecht] 
 
LangdA08 
 Heeft u één of meer langdurige ziekten of aandoeningen?  
 >>Langdurig is (naar verwachting) 6 maanden of langer.<< 

[TJaNee] 
 
*Scherm* 
 
LangdA 

Om welke ziekten of aandoeningen gaat het? 
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<< 
SET [] 
1. Rug- en gewrichtsklachten, artrose, langdurige aandoeningen aan been, knie e.d., reuma 

         [Gewricht]  
2. Migraine / ernstige hoofdpijn      [Migraine] 
3. Hart- of vaatziekten, hartritmestoornissen, hersenbloeding [HartVaat] 
4. Astma        [Astma]    
5. COPD/ chronische longaandoeningen     [COPD] 
6. Maag- en darmstoornissen      [maagdarm] 
7. Suikerziekte        [Suiker] 
8. Ernstige huidziekten, ernstig eczeem     [Huid] 
9. Psychische klachten, burnout, langdurige overspanning   [Psych] 
10. Gehoorproblemen       [Gehoor] 
11. Kanker        [Kanker] 
12. Anders, namelijk:      [Anders] 

 
LangdAA 

STRING [140] 
 
*Scherm* 
 
BelemAct08 
 In welke mate bent u vanwege problemen met uw gezondheid @A sinds 6 maanden of 

langer@A beperkt in activiteiten die mensen gewoonlijk doen? 
1. Ernstig beperkt       [ErnBep] 

 2. Wel beperkt maar niet ernstig     [NErnBep] 
 3. Helemaal niet beperkt      [Nbep] 
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Alle Respondenten

LangdA08

BelemAct08

LangdA

anders

LangdAA

AlgGezo

[Anders] anders

[Ja]
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*Scherm* 
 
GroupGevoel 
IntroGev 
 Deze vragen gaan over hoe u zich de @A afgelopen 4 weken@A, dus sinds (sydate – 4 weken), 

heeft gevoeld. Wilt u bij elke vraag het antwoord aankruisen dat het beste aansluit bij hoe u zich 
heeft gevoeld?  
String[1], EMPTY 

 
GevZenuw 
 Voelde u zich erg zenuwachtig 
GevPut 
 Zat u zo erg in de put dat niets u kon opvrolijken 
GevKalm 
 Voelde u zich kalm en rustig 
GevSomb 
 Voelde u zich neerslachtig en somber 
GevGeluk 
 Voelde u zich gelukkig 
 
 1.  Voortdurend       [Voortdur] 
 2.  Meestal        [Meestal] 
 3.  Vaak        [Vaak] 
 4.  Soms        [Soms] 
 5.  Zelden        [Zelden] 
 6.  Nooit        [Nooit]  
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IntroGev

GevZenuw

GevPut

GevKalm

GevSomb

GevGeluk

GroupGevoel
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*Scherm* 
 
HACont 

Dan volgt nu een aantal vragen over contacten met verschillende zorgverleners.  
 
Wanneer heeft u voor het laatst voor uzelf contact gehad met de huisarts? 
Denkt u hierbij aan bezoeken aan de huisartspraktijk, huisbezoeken en telefonische consulten. 
Contacten met een vervangende huisarts of met de huisartsenpost moet u ook meetellen. 
Contacten met de praktijkondersteuner en de praktijkverpleegkundige moet u @Aniet@A 
meetellen. 
1. Minder dan 12 maanden geleden      [Mind12mnd] 
2. 12 maanden of langer geleden      [Meer12mnd] 
3. Nog nooit         [Nooit] 

 
LtstSP 

Wanneer heeft u voor het laatst voor uzelf contact gehad met een specialist?  
Denk hierbij aan contacten met specialisten op de polikliniek, op een afdeling in het ziekenhuis, 
op de spoedeisende hulp, in een praktijk buiten het ziekenhuis of in een privékliniek.  
1. Minder dan 12 maanden geleden      [Mind12mnd] 
2. 12 maanden of langer geleden      [Meer12mnd] 
3. Nog nooit         [Nooit] 
 

*Scherm* 
 
LtBezkTA 

Wanneer bent u voor het laatst voor uzelf naar de tandarts geweest?  
Contacten met de mondhygiënist, orthodontist en kaakchirurg moet u @Aniet@A meetellen.  
1. Minder dan 6 maanden geleden      [Mind6] 
2. 6 tot 12 maanden geleden      [Mind12] 
3. 12 maanden of langer geleden      [Meer12] 
4. Nog nooit         [Nooit] 

 
PsychZorg 

Heeft u @Ain de afgelopen 12 maanden@A voor uzelf contact gehad met een psycholoog, 
psychiater of psychotherapeut?  
[TJaNee] 

 
Verlosk 

Heeft u @Ain de afgelopen 12 maanden@A ($1: voor uw partner $2: voor uzelf $3: voor uzelf of 
uw partner) contact gehad met een verloskundige?  
[TJaNee] 
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HACont

LtstSP

LtBezkTA

Verlosk

PsychZorg

anders

(Geslacht OP = Vrouw EN Leeftijd OP >= 16 en < 50) OF
(Geslacht Partner = Vrouw EN Leeftijd Partner >= 16 en < 50)

$1:New_HHB.regel [OP].M_V = [Man]
$2:(New_HHB.regel [OP].M_V = [Vrouw] + Geslacht Partner = Man) OF 

(New_HHB.regel [OP].M_V = [Vrouw] + AantalPP = 1)
$3:New_HHB.regel [OP].M_V = [Vrouw] + Geslacht Partner = Vrouw
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*Scherm* 
 
Lengte 
 Hoe lang bent u? Het gaat om de lengte in centimeters, zonder schoenen. 
 [40..220] 
 RF 
 
Gewicht 
 Hoeveel kilo weegt u? Het gaat om het gewicht in hele kilo’s, zonder kleren. 
 [1..250] 
 RF 
 
*Scherm* 
 
ADHD 

Bent u @A in de afgelopen 12 maanden@A behandeld voor ADHD? 
Het gaat hierbij om een behandeling met medicijnen of een behandeling door een hulpverlener. 
[TJaNee] 
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Gewicht

ADHD

EndBlok

Lengte
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BLOK [Medicyn] Medicijnen  
*Scherm* 

 
ADHDMedi 

Dan volgen nu vragen over het gebruik van medicijnen. 
 
($1: U heeft net aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden niet bent behandeld voor 
ADHD. Heeft u wel ooit eens ADHD medicijnen, zoals Ritalin, Concerta, Equasym XL, Medikinet 
of Medikinet CR gebruikt en zo ja, wanneer voor het laatst?) 
($2: Heeft u wel eens ADHD medicijnen, zoals Ritalin, Concerta, Equasym XL, Medikinet of 
Medikinet CR gebruikt en zo ja, wanneer voor het laatst?)  
1. Ja, in de afgelopen 30 dagen       [Ja30dgn] 
2. Ja, in de afgelopen 12 maanden, maar niet in de afgelopen 30 dagen  [Ja12mnd] 
3. Ja, langer dan 12 maanden geleden      [JaMeer12] 
4. Nee, nooit gebruikt        [Nee] 
5. Weet ik niet         [WeetNiet] 
6. Wil ik liever niet zeggen        [Weigert] 

 
*Scherm* 

 
SlaapMedi 

Heeft u ooit slaap- of kalmerende middelen gebruikt en zo ja, wanneer voor het laatst?  
Dit zijn medicijnen die mensen soms gebruiken om kalm en ontspannen te blijven of om in 
slaap te komen. Voorbeelden hiervan zijn Temazepam, Oxazepam, Valium en Seresta.  
>> Middelen die bij de drogist of reformwinkel verkrijgbaar zijn worden hier niet bedoeld.<< 
1. Ja, in de afgelopen 30 dagen       [Ja30dgn] 
2. Ja, in de afgelopen 12 maanden, maar niet in de afgelopen 30 dagen  [Ja12mnd] 
3. Ja, langer dan 12 maanden geleden      [JaMeer12] 
4. Nee, nooit gebruikt        [Nee] 
5. Weet ik niet         [WeetNiet] 
6. Wil ik liever niet zeggen        [Weigert] 
 

*Scherm* 
 
Medi1 

Hoe oud was u toen u voor het eerst ($12: ADHD medicijnen))($13: slaap- of 
kalmeringsmiddelen) gebruikte? 
>>Als u het niet precies weet mag u schatten.<< 
 [0-125] jaar 

 
Medi2 

Hoe vaak heeft u in @Ade afgelopen 12 maanden@A ($12: ADHD medicijnen))($13: slaap- of 
kalmeringsmiddelen) gebruikt?  
1. 4 of meer keer per week        [Meer4] 
2. 2 tot 3 keer per week        [Week23] 
3. 2 tot 4 keer per maand         [Maand24] 
4. Eén keer per maand        [Maand] 
5. Eén paar keer, maar minder dan maandelijks     [PKeer] 
6. Eén keer          [EKeer] 
7. Weet ik niet         [WeetNiet] 
8. Wil ik liever niet zeggen        [Weigert] 
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anders

Medi1

 Afl_Medi = 1 -> Loop 1x
 Afl_Medi = 2 -> Loop 2x

Start Loop Afl_Medi [1..2]

Afl_Medi = 0
Als ADHDMedi = [Ja30dgn]/[Ja12mnd] ($12) dan Afl_Medi = Afl_Medi + 1  
Als SlaapMedi = [Ja30dgn]/[Ja12mnd] ($13) dan Afl_Medi = Afl_Medi + 1  

Medi2

SlaapMedi

ADHDMedi

Alle Respondenten

$1:ADHD = [Nee]
$2:<>$1
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*Scherm* 
 

Medi3 
Heeft u deze ($12: ADHD medicijnen)($13: slaap- of kalmeringsmiddelen) gebruikt op voorschrift 
van de dokter of op eigen initiatief? 
1. Op doktersvoorschrift        [Dokter] 
2. Op eigen initiatief         [Eigen] 
3. Zowel op doktersvoorschrift als op eigen initiatief     [Beide] 
4. Weet ik niet         [WeetNiet] 
5. Wil ik liever niet zeggen        [Weigert] 
 

Medi4 
Heeft u deze ($12: ADHD medicijnen)($13: slaap- of kalmeringsmiddelen) wel eens via internet 
gekocht? 
>>Het via internet bestellen van herhaalrecepten bij de huisarts wordt hier niet bedoeld.<< 
1. Ja           [Ja] 
2. Nee          [Nee] 
3. Weet ik niet         [WeetNiet] 
4. Wil ik liever niet zeggen        [Weigert] 
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anders

Medi3

 Afl_Medi = 1 -> Loop 1x
 Afl_Medi = 2 -> Loop 2x

End Loop Afl_Medi [1..2]

Medi4

EndBlock
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BLOK [Rook] ROKEN 
 
*Scherm* 
 
Rook 
 Nu volgen vragen over roken. We bedoelen hier het @Aroken@A van alle soorten 

tabaksproducten, maar niet het gebruik van een elektronische sigaret. 
 
Rookt u wel eens?  
[TJaNee] 

 
RookDag 

Rookt u elke dag? 
[TJaNee]  

 
RookFreq 

Hoe vaak rookt u dan?  
1. Eén of meer keren per week       [Week] 
2. Eén of meer keren per maand       [Maand] 
3. Eén of meer keren per jaar       [Jaar] 
4. Minder dan 1 keer per jaar       [Minder] 

 
RookVroeg 

Heeft u vroeger wel gerookt?  
[TJaNee] 

 
RookDag_Ex  

Rookte u toen elke dag? 
[TJaNee] 

 
RookFreq_Ex 

Hoe vaak rookte u dan doorgaans?  
1. Eén of meer keren per week       [Week] 
2. Eén of meer keren per maand       [Maand] 
3. Eén of meer keren per jaar       [Jaar] 
4. Minder dan 1 keer per jaar       [Minder] 

 
*Scherm* 
RookGemDag 

Op een dag dat u ($1: rookt $2: rookte), hoeveel ($1: rookt $2: rookte) u dan gemiddeld per 
dag?  
>>We bedoelen hier alle soorten rookwaar opgeteld: sigaretten, shag, sigaren, pijp, cigarillo’s. 
Een elektronische sigaret moet niet worden meegeteld. << 
1. Minder dan 1 per dag       [Mind1] 
2. 1 - 10 per dag        [Van1tm10] 
3. 11 - 20 per dag        [Van11tm20] 
4. 21 - 30 per dag        [Van21tm30] 
5. 31 of meer per dag       [Meer31] 
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Alle respondenten

Rook

[Ja]

RookDag

anders

[Nee]

RookFreq

anders

RookVroeg

[Nee]

RookDag_Ex

[Ja] anders

[Nee] anders

RookFreq_Ex

RookGemDag

($1) Rook = [Ja] 
($2) RookVroeg = [Ja]
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*Scherm* 
 
BeginLft 

Hoe oud was u toen u begon met roken?  
>>Als u het niet precies weet mag u schatten.<< 
[0..125] jaar 

 
Harde Controle 

De leeftijd waarop u begon met roken is hoger dan uw huidige leeftijd. Pas s.v.p. uw antwoord 
aan.  

 
StopLft 

Hoe oud was u toen u stopte met roken?  
>>Als u het niet precies weet mag u schatten.<< 
[0 …125] jaar 

 
Harde Controle 1 

De leeftijd waarop u stopte met roken is hoger dan uw huidige leeftijd. Pas s.v.p. uw antwoord 
aan.  

 
Harde Controle 2 

De leeftijd waarop u begon met roken is hoger dan de leeftijd waarop u stopte met roken. Pas 
s.v.p. uw antwoord aan.  
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(OP heeft 
nooit 

gerookt)

(Rook = [Ja] OF 
RookVroeg = [Ja])

BeginLft

StopLft

andersRookVroeg = [Ja]

Harde controle

BeginLft > Lft_OPanders

Harde controle 1

StopLft > Lft_OP

Harde controle

BeginLft > StopLftanders
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*Scherm* 
 
WelkRook_a 

Nu volgt een aantal tabaksproducten. Kunt u voor elk product aangeven of u dit wel eens rookt? 
 
Rookt u wel eens sigaretten uit pakjes? 
[TJaNee] 

 
WelkRook_b 

Rookt u wel eens shag? 
[TJaNee] 
 

WelkRook_c 
Rookt u wel eens andere zelfgemaakte sigaretten? 
>>Joints moet u @Aniet@A meetellen.<< 
[TJaNee] 

 
WelkRook_e 

Rookt u wel eens cigarillo’s? 
[TJaNee] 
 

*Scherm* 
 

WelkRook_d 
Rookt u wel eens sigaren? 
[TJaNee] 
 

WelkRook_f 
Rookt u wel eens pijp? 
[TJaNee] 
 

AFL_TRook 
*Teller aantal rookproducten a t/m f  
Integer[] 
 

WelkRook_g 
Rookt u wel eens iets anders? 
[TJaNee] 

 
WelkRook_ga 

Wat rookt u dan? 
String[50]  
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WelkRook_a

WelkRook_b

WelkRook_c

WelkRook_e

WelkRook_d

WelkRook_f

WelkRook_g

WelkRook_ga

anders

[Ja]

AFL_TRook = 0
Als WelkRook_a = [Ja] dan AFL_TRook = AFL_TRook + 1
Als WelkRook_b = [Ja] dan AFL_TRook = AFL_TRook + 1
Als WelkRook_c = [Ja] dan AFL_TRook = AFL_TRook + 1
Als WelkRook_d = [Ja] dan AFL_TRook = AFL_TRook + 1
Als WelkRook_e = [Ja] dan AFL_TRook = AFL_TRook + 1
Als WelkRook_f = [Ja] dan AFL_TRook = AFL_TRook + 1

AFL_TRook > 0

WelkRook_g = [Ja]

anders

(OP heeft 
nooit 

gerookt)

(Rook = [Ja] OF 
RookVroeg = [Ja])

anders

AFL_TRook2 =AFL_TRook
Als WelkRook_g = [Ja] dan AFL_TRook2 = AFL_TRook + 1

Rook = [Ja]
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*Scherm* 
 
IntroFreqRook 

Eerder hebben we u al gevraagd hoeveel u op een gemiddelde dag rookt, waarbij alle rookwaren 
meetelden. Bij de volgende vragen willen we graag per soort rookwaar van u weten hoe vaak en 
hoeveel u deze doorgaans rookt. 
>>Kies s.v.p. voor ‘verder’ om verder te gaan.<< 
1. Verder          [Verder] 

 
*Scherm* 
 
FreqRook_a 

Hoe vaak rookt u sigaretten uit pakjes? 
[TFreq] 
1. Dagelijks          [Dag] 
2. Eén of meer keren per week       [Week] 
3. Eén of meer keren per maand       [Maand] 
4. Eén of meer keren per jaar       [Jaar] 
5. Minder dan 1 keer per jaar       [Minder] 

 
HoevRook_a 

Op een dag dat u sigaretten uit pakjes rookt, hoeveel sigaretten rookt u dan gemiddeld? 
 [1…200] 
 

*Scherm* 
 
FreqRook_b 

Hoe vaak rookt u shag? 
[TFreq] 

 
HoevRook_b 

Op een dag dat u shagjes rookt, hoeveel rookt u er dan gemiddeld? 
[1…200] 

 
*Scherm* 
 
FreqRook_c 

Hoe vaak rookt u zelfgemaakte sigaretten? 
[TFreq] 

 
HoevRook_c 

Op een dag dat u zelfgemaakte sigaretten rookt, hoeveel rookt u er dan gemiddeld? 
[1…200] 

  



LEEFSTIJLMONITOR 2018 CAWI - Roken 
 

LSM18 versie 2.8 dd. 11-10-2017 
86 

 

FreqRook_a

WelkRook_a = [Ja] 
EN AFL_TRook2 > 1

(OP heeft 
nooit 

gerookt)

HoevRook_a

anders

FreqRook_b

WelkRook_b = [Ja] 
EN AFL_Trook2 > 1

HoevRook_b

anders

FreqRook_c

WelkRook_c = [Ja]
EN AFL_TRook2 > 1

HoevRook_c

anders

(Rook = [Ja])
(OP rookt nu 

niet, maar 
heeft 

vroeger wel 
gerookt)

IntroFreqRook

AFL_TRook2 > 1 anders
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*Scherm* 
 
FreqRook_e 

Hoe vaak rookt u cigarillo’s? 
[TFreq] 

 
HoevRook_e 

Op een dag dat u cigarillo’s rookt, hoeveel rookt u er dan gemiddeld? 
[1…200] 

 
*Scherm* 
 
FreqRook_d 

Hoe vaak rookt u sigaren? 
[TFreq] 

 
HoevRook_d 

Op een dag dat u sigaren  rookt, hoeveel rookt u er dan gemiddeld? 
[1…200] 

 
*Scherm* 
 
FreqRook_f 

Hoe vaak rookt u pijp? 
[TFreq] 

 
HoevRook_f 

Op een dag dat u pijp rookt, hoeveel rookt u er dan gemiddeld? 
[1…200] 
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FreqRook_e

WelkRook_e = [Ja]
EN AFL_TRook2 > 1

(OP heeft 
nooit 

gerookt)

HoevRook_e

anders

FreqRook_d

WelkRook_d = [Ja]
EN AFL_TRook2 > 1

HoevRook_d

anders

FreqRook_f

WelkRook_f = [Ja]
EN AFL_TRook2 > 1

HoevRook_f

anders

(Rook = [Ja])
(OP rookt nu 

niet, maar 
heeft vroeger 
wel gerookt)
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*Scherm* 
 
TabakKopen 

Waar koopt u meestal uw sigaretten of andere tabaksproducten? 
>>U kunt maximaal 3 antwoorden geven.<< 
SET[] 
1. Bij een tabaksspeciaalzaak       [Tabak] 
2. In een supermarkt        [Super] 
3. In een tijdschriftenwinkel of gemakswinkel     [Tijdsch] 
4. Uit een automaat, in horecagelegenheden zoals een café, discotheek  

of snackbar         [Autom] 
5. In een snackbar aan de kassa, maar niet uit een automaat   [Snack] 
6. In een discotheek aan de bar, maar niet uit een automaat   [Disco] 
7. In een café aan de bar, maar niet uit een automaat    [Cafe] 
8. Via internet         [Internet] 
9. In een pompstation of benzinestation      [Pomp] 
10. In een stationskiosk        [Station] 
11. Ik koop het nooit zelf        [NietZelf] 
12. Anders, namelijk        [Andrs] 

 
Harde Controle 

Het antwoord ‘Ik koop het nooit zelf’ mag niet gekozen worden in combinatie met één of meer 
van de andere antwoorden. 

 
TabakKopen_Andrs 

String[200] 
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(OP heeft 
nooit 

gerookt)TabakKopen

Harde Controle TabakKopen_Andrs

[NietZelf] in TabakKopen EN 
aantal antwoorden > 1

[Andrs] in TabakKopen EN 
[NietZelf] niet in TabakKopen

anders

(OP rookt nu 
niet, maar 

heeft 
vroeger wel 

gerookt)

(Rook = [Ja])
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*Scherm* 
 
Wakker 

Hoe lang na het wakker worden begint u met roken? 
1. Binnen 5 minuten        [Bin5] 
2. Na 5, maar binnen 30 minuten       [Na5] 
3. Na 30, maar binnen 60 minuten      [Na30] 
4. Na 60 minuten         [Na60] 

 
Moeilijk 

Vindt u het moeilijk om niet te roken op plaatsen waar het verboden is? Bijvoorbeeld in de 
horeca, op uw werk, in een bioscoop, bibliotheek, kerk, school of ziekenhuis. 
[TJaNee] 

 
Opgeven 

Welk rookmoment zou u het moeilijkst kunnen opgeven? 
1. Het eerste rookmoment ’s morgens      [Morgens] 
2. Een ander rookmoment        [Andrs] 

 
WanneerRook 

Rookt u in de eerste uren na het opstaan gemiddeld per uur meer dan gedurende de rest van de 
dag? 
[TJaNee] 

 
RookZiek 

Rookt u ook als u zo ziek bent dat u het grootste deel van de dag in bed moet blijven? 
[TJaNee] 
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Wakker

Moeilijk

Opgeven

WanneerRook

RookZiek

(OP heeft 
nooit 

gerookt)

(OP rookt nu 
niet, maar 

heeft 
vroeger wel 

gerookt)

(Rook = [Ja])
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*Scherm*  
StopPog 

Heeft u de afgelopen 12 maanden wel eens geprobeerd om te stoppen met roken? 
[TJaNee] 

 
StopPog_Ex 

Bent u in de afgelopen 12 maanden gestopt met roken of al langer geleden?  
1. In de afgelopen 12 maanden      [Afg12Mnd] 
2. Langer geleden        [Langer12Mnd] 

 
EtmStop 

Heeft u het bij zo’n poging om te stoppen wel eens 24 uur of langer volgehouden om niet te 
roken?  
[TJaNee] 

 
AantStopPog 

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden een poging gedaan om te stoppen met roken 
waarbij het u lukte om 24 uur of langer niet te roken? 

 [0…99] keer 
 
RecentPog 

Hoe lang geleden was uw meest recente poging om met roken te stoppen? 
>>Het gaat alleen om de pogingen die u 24 uur of langer heeft volgehouden.<< 
1. In de laatste maand       [1Maand] 
2. 1 tot en met 3 maanden geleden      [Min3Mnd] 
3. 4 tot en met 6 maanden geleden      [Min6Mnd] 
4. 7 tot en met 12 maanden geleden     [Min12Mnd] 
5. Weet ik niet        [WeetNiet] 
6. Niet van toepassing       [NVT] 

 
HlpMidStop 

($19: Heeft u bij uw meest recente stoppoging gebruik gemaakt van één of meer van de 
volgende hulpmiddelen?) 
($20: Heeft u om te stoppen met roken gebruik gemaakt van één of meer van de volgende 
hulpmiddelen?)  
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<< 
SET[] 
1. Nicotine-vervangers zoals pleisters of kauwgom    [NicVer] 
2. Andere medicijnen of geneesmiddelen      [AndrMed] 
3. De elektronische sigaret       [ElekSig] 
4. Professionele begeleiding, individueel of in een groep   [Prof] 
5. Online hulpprogramma’s of een stoppen met roken app   [OnlineHlp] 
6. Iets anders        [Andrs] 
7. Geen van deze        [Geendeze] 

 
Harde Controle 

Het antwoord ‘Geen van deze’ mag niet gekozen worden in combinatie met één of meer van de 
andere antwoorden. 

 
HlpMidStop_Andrs 

String[200] 
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(OP heeft 
nooit 

gerookt)StopPog

EtmStop

RecentPog

andersStopPog = [Ja]

HlpMidStop

Harde Controle

[Andrs] in HlpMidStop en 
[GeenDeze] niet in HlpMidStop

[GeenDeze] in HlpMidStop en 
aantal antwoorden > 1

HlpMidStop_Andrs

(OP rookt nu 
niet, maar 

heeft vroeger 
wel gerookt)

[Ja]

AantStopPog

anders

(Rook = [Ja])

anders

AantStopPog > 0 ($19) OF
StopPog_Ex = [Afg12Mnd] ($20)

anders

RookVroeg = [Ja]

StopPog_Ex

anders
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*Scherm*  
 
ToekPog 

Bent u van plan om in de toekomst te stoppen met roken? 
1. Ja          [Ja] 
2. Nee         [Nee] 
3. Weet ik nog niet        [WeetNiet] 

 
WanStop 

Wanneer denkt u dan te gaan stoppen? 
1. Binnen nu en 1 maand       [Bin1Mnd] 
2. Binnen 1-6 maanden       [Bin6Mnd] 
3. Binnen 6 maanden en 1 jaar      [Bin1Jr] 
4. Over 1 jaar of later       [Lang1Jr] 
5. Weet ik nog niet        [WeetNiet] 

 
*Scherm*  
 
 ZlfStopPog 

Stelt u zich eens voor dat u op eigen houtje een stoppoging doet. Verwacht u dat het u lukt om 
ook in moeilijke situaties niet te roken? 
1 Zeker wel        [ZekerWel] 
2 Waarschijnlijk wel       [WaarsWel] 
3 Neutraal        [Neutraal] 
4 Waarschijnlijk niet       [WaarsNiet] 
5 Zeker niet        [ZekerNiet] 
6 Weet ik niet       [WeetNiet] 
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ToekPog

WanStop

[Ja] anders

(OP heeft 
nooit 

gerookt)

(OP rookt nu 
niet, maar 

heeft 
vroeger wel 

gerookt)

ZlfStopPog

Rook = [Ja] anders
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*Scherm* 
 
HulpHuisarts 

U heeft eerder aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden bij de huisarts bent geweest.  
Heeft de huisarts u geadviseerd te stoppen met roken? 
[TJaNee] 

 
HA_HlpMiddel 

Heeft de huisarts u gewezen op één of meer van de volgende hulpmiddelen om te stoppen met 
roken? 
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<< 
SET[] 
1. Nicotine-vervangers zoals pleisters of kauwgom    [NicVer] 
2. Andere medicijnen of geneesmiddelen      [AndrMed] 
3. De elektronische sigaret       [ElekSig] 
4. Professionele begeleiding, individueel of in een groep   [Prof] 
5. Online hulpprogramma’s of een stoppen met roken app   [OnlineHlp] 
6. Iets anders        [Andrs] 
7. Geen van deze        [Geendeze] 

 
Harde Controle 

Het antwoord ‘Geen van deze’ mag niet gekozen worden in combinatie met één of meer van de 
andere antwoorden. 

 
HA_HlpMiddel_Andrs 

String[200] 
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HulpHuisarts

HA_HlpMiddel

Harde Controle

[GeenDeze] in HA_HlpMiddel 
en aantal antwoorden > 1

anders

HA_HlpMiddel_Andrs

[Ja]

(OP heeft 
nooit 

gerookt)(Rook = [Ja] OF StopPog_Ex = [Afg12Mnd]) 
EN

AlgGezo.HACont = [Mind12Mnd]

anders[Andrs] in HA_HlpMiddel en 
[GeenDeze] niet in HA_HlpMiddel 

anders
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*Scherm* 
 
HulpSpecialist 

U heeft eerder aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden bij de specialist bent geweest.  
Heeft de specialist u geadviseerd te stoppen met roken? 
[TJaNee] 

 
SP_HlpMiddel 

Heeft de specialist u gewezen op één of meer van de volgende hulpmiddelen om te stoppen met 
roken? 
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<< 
SET[] 
1. Nicotine-vervangers zoals pleisters of kauwgom    [NicVer] 
2. Andere medicijnen of geneesmiddelen      [AndrMed] 
3. De elektronische sigaret       [ElekSig] 
4. Professionele begeleiding, individueel of in een groep   [Prof] 
5. Online hulpprogramma’s of een stoppen met roken app   [OnlineHlp] 
6. Iets anders        [Andrs] 
7. Geen van deze        [Geendeze] 

 
Harde Controle 

Het antwoord ‘Geen van deze’ mag niet gekozen worden in combinatie met één of meer van de 
andere antwoorden. 

 
SP_HlpMiddel_Andrs 

String[200] 
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HulpSpecialist

SP_HlpMiddel

Harde Controle

[GeenDeze] in SP_HlpMiddel 
en aantal antwoorden > 1

anders

SP_HlpMiddel_Andrs

[Ja]

anders[Andrs] in SP_HlpMiddel en 
[GeenDeze] niet in SP_HlpMiddel 

anders(Rook = [Ja] OF StopPog_Ex = [Afg12Mnd])
EN

AlgGezo.LstSP = [Mind12Mnd]

(OP heeft 
nooit 

gerookt)
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*Scherm* 
 
HulpTandArts 

U heeft eerder aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden bij de tandarts bent geweest.  
Heeft de tandarts u geadviseerd te stoppen met roken? 
[TJaNee] 

 
TA_HlpMiddel 

Heeft de tandarts u gewezen op één of meer van de volgende hulpmiddelen om te stoppen met 
roken? 
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<< 
SET[] 
1. Nicotine-vervangers zoals pleisters of kauwgom    [NicVer] 
2. Andere medicijnen of geneesmiddelen      [AndrMed] 
3. De elektronische sigaret       [ElekSig] 
4. Professionele begeleiding, individueel of in een groep   [Prof] 
5. Online hulpprogramma’s of een stoppen met roken app   [OnlineHlp] 
6. Iets anders        [Andrs] 
7. Geen van deze        [Geendeze] 

 
Harde Controle 

Het antwoord ‘Geen van deze’ mag niet gekozen worden in combinatie met één of meer van de 
andere antwoorden. 

 
TA_HlpMiddel_Andrs 

String[200] 
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HulpTandArts

TA_HlpMiddel

Harde Controle

[GeenDeze] in TA_HlpMiddel 
en aantal antwoorden > 1

anders

TA_HlpMiddel_Andrs

[Ja]

anders[Andrs] in TA_HlpMiddel en 
[GeenDeze] niet in TA_HlpMiddel 

anders(Rook = [Ja] OF StopPog_Ex = [Afg12Mnd])
EN

AlgGezo.LstBezTA = [Mind6] OF [Mind12]

(OP heeft 
nooit 

gerookt)
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*Scherm* 
 
HulpPsych 

U heeft eerder aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden bij een psycholoog, psychiater of 
psychotherapeut bent geweest.  
Heeft deze hulpverlener u geadviseerd te stoppen met roken? 
[TJaNee] 

 
PSY_HlpMiddel 

Heeft de psycholoog, psychiater of psychotherapeut u gewezen op één of meer van de volgende 
hulpmiddelen om te stoppen met roken? 
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<< 
SET[] 
1. Nicotine-vervangers zoals pleisters of kauwgom    [NicVer] 
2. Andere medicijnen of geneesmiddelen      [AndrMed] 
3. De elektronische sigaret       [ElekSig] 
4. Professionele begeleiding, individueel of in een groep   [Prof] 
5. Online hulpprogramma’s of een stoppen met roken app   [OnlineHlp] 
6. Iets anders        [Andrs] 
7. Geen van deze        [Geendeze] 

 
Harde Controle 

Het antwoord ‘Geen van deze’ mag niet gekozen worden in combinatie met één of meer van de 
andere antwoorden. 

 
PSY_HlpMiddel_Andrs 

String[200] 
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HulpPsych

PSY_HlpMiddel

Harde Controle

[GeenDeze] in PSY_HlpMiddel 
en aantal antwoorden > 1

anders

PSY_HlpMiddel_Andrs

[Ja]

anders[Andrs] in PSY_HlpMiddel en 
[GeenDeze] niet in PSY_HlpMiddel 

anders(Rook = [Ja] OF StopPog_Ex = [Afg12Mnd])
EN

AlgGezo.PsychZorg = [Ja]

(OP heeft 
nooit 

gerookt)
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*Scherm* 
 
HulpVerlos 

U heeft eerder aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden ($11: voor uw partner) bij de 
verloskundige bent geweest.  
Heeft de verloskundige u geadviseerd te stoppen met roken? 
[TJaNee] 

 
VL_HlpMiddel 

Heeft de verloskundige u gewezen op één of meer van de volgende hulpmiddelen om te 
stoppen met roken? 
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<< 
SET[] 
1. Nicotine-vervangers zoals pleisters of kauwgom    [NicVer] 
2. Andere medicijnen of geneesmiddelen      [AndrMed] 
3. De elektronische sigaret       [ElekSig] 
4. Professionele begeleiding, individueel of in een groep   [Prof] 
5. Online hulpprogramma’s of een stoppen met roken app   [OnlineHlp] 
6. Iets anders        [Andrs] 
7. Geen van deze        [Geendeze] 

 
Harde Controle 

Het antwoord ‘Geen van deze’ mag niet gekozen worden in combinatie met één of meer van de 
andere antwoorden. 

 
VL_HlpMiddel_Andrs 

String[200] 
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HulpVerlos

VL_HlpMiddel

Harde Controle

[GeenDeze] in VL_HlpMiddel 
en aantal antwoorden > 1

anders

VL_HlpMiddel_Andrs

[Ja]

anders[Andrs] in VL_HlpMiddel en 
[GeenDeze] niet in VL_HlpMiddel 

anders(Rook = [Ja] OF StopPog_Ex = [Afg12Mnd])
EN

AlgGezo.Verlosk = [Ja]

($11) New_HHB.regel[OP].M_V = [Man]

(OP heeft 
nooit 

gerookt)
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*Scherm* 
 
MotivStop_a 

Hieronder staat een aantal redenen genoemd waarom mensen stoppen met roken. Zou u 
telkens willen aangeven in welke mate deze redenen u ($1: zouden kunnen motiveren $2: 
hebben gemotiveerd) om te stoppen met roken? 
 
Zorgen over uw gezondheid? 
[TMotiv] 
1. ($1: Zou erg motiveren $2: Hebben erg gemotiveerd)    [Erg] 
2. ($1: Zou een beetje motiveren $2: Hebben een beetje gemotiveerd)  [Beetje] 
3. ($1: Zou niet motiveren $2: Hebben niet gemotiveerd)    [Niet] 

 
MotivStop_e 

Zorgen over de gezondheid van uw kinderen? 
1. ($1: Zou erg motiveren $2: Hebben erg gemotiveerd)    [Erg] 
2. ($1: Zou een beetje motiveren $2: Hebben een beetje gemotiveerd)  [Beetje] 
3. ($1: Zou niet motiveren $2: Hebben niet gemotiveerd)    [Niet] 
4. Niet van toepassing, ik heb geen kinderen      [NVT] 

 
MotivStop_d 

Advies of ondersteuning van familie, partner, vrienden of kinderen? 
1. ($1: Zou erg motiveren $2: Hebben erg gemotiveerd)    [Erg] 
2. ($1: Zou een beetje motiveren $2: Hebben een beetje gemotiveerd)  [Beetje] 
3. ($1: Zou niet motiveren $2: Hebben niet gemotiveerd)    [Niet] 
4. ($2: Niet van toepassing, geen advies of ondersteuning gekregen) 

 
MotivStop_f 

Advies van een dokter of andere deskundige? 
1. ($1: Zou erg motiveren $2: Hebben erg gemotiveerd)    [Erg] 
2. ($1: Zou een beetje motiveren $2: Hebben een beetje gemotiveerd)  [Beetje] 
3. ($1: Zou niet motiveren $2: Hebben niet gemotiveerd)    [Niet] 
4. ($2: Niet van toepassing, geen advies gekregen) 

 
MotivStop_k 

Ondersteuning via een telefonische of internet hulplijn? 
1. ($1: Zou erg motiveren $2: Hebben erg gemotiveerd)    [Erg] 
2. ($1: Zou een beetje motiveren $2: Hebben een beetje gemotiveerd)  [Beetje] 
3. ($1: Zou niet motiveren $2: Hebben niet gemotiveerd)    [Niet] 
4. ($2: Niet van toepassing, geen ondersteuning gehad) 

 
MotivStop_j 

Beschikbaarheid van gratis of goedkope medicatie om te stoppen met roken? 
[TMotiv] 

 
*Scherm* 
 
MotivStop_b 

En in welke mate ($1: zouden onderstaande redenen u kunnen motiveren $2: hebben 
onderstaande redenen u gemotiveerd) om te stoppen met roken? 
 
Prijsverhogingen van tabaksproducten? 
[TMotiv] 

 
MotivStop_c 

Onaantrekkelijke verpakkingen? 
[TMotiv] 
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(OP heeft 
nooit 

gerookt)

MotivStop_e

MotivStop_d

MotivStop_f

MotivStop_k

MotivStop_j

MotivStop_c

MotivStop_b

Rook = [Ja] ($1) 
of  

(RookVroeg = [Ja] EN (Hhbox.lft – 
StopLft =< 5) ($2)

(OP heeft 
vroeger 

gerookt en is 
langer dan 5 
jaar geleden 

gestopt)
MotivStop_a
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MotivStop_h 
Gezondheidswaarschuwingen op verpakkingen? 
[TMotiv] 

 
MotivStop_h2 

De afschrikwekkende afbeeldingen op de verpakkingen? 
[TMotiv] 

 
MotivStop_i 

Media-campagnes? 
[TMotiv] 

 
MotivStop_g 

De maatschappelijke afkeuring van roken? 
[TMotiv] 

 
*Scherm* 
 
MeeRook 

De volgende vragen gaan over meeroken. 
 
Hoe vaak wordt u @Abinnen@A blootgesteld aan tabaksrook van anderen? 
1. Nooit of bijna nooit       [Nooit] 
2. Minder dan één uur per dag       [Mind1] 
3. Eén uur of meer per dag       [Meer1] 

 
WaarPas 

Op welke van de volgende plaatsen ondervindt u wel eens hinder van de rook van anderen? 
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<  
SET [] 
1. Thuis         [Thuis] 
2. Op het werk        [Werk] 
3. In de auto        [Auto] 
4. In het openbaar vervoer       [OV] 
5. In een café        [Cafe] 
6. In een restaurant       [Rest] 
7. In de buitenlucht of op straat      [Straat] 
8. In een sportkantine       [Kantine] 
9. Op het schoolterrein       [Schoolplein] 
10. In de speeltuin of op een speelterrein voor kinderen   [Kinderen] 
11. Ergens anders        [Anders] 
12. Geen van deze        [GeenDeze] 

 
Harde Controle 

Het antwoord ‘Geen van deze’ kan niet gekozen worden in combinatie met één of meer van de 
andere antwoorden. 
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(OP heeft 
nooit 

gerookt)

MotivStop_h2

MotivStop_i

MeeRook

WaarPas

Harde Controle

[GeenDeze] in WaarPas en 
aantal antwoorden > 1

anders

MotivStop_g

(OP heeft 
vroeger 

gerookt en is 
langer dan 5 
jaar geleden 

gestopt)

MotivStop_h
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*Scherm* 
 
Huisregels 

Welke van de volgende omschrijvingen geeft het beste de regels weer die er momenteel bij u 
thuis zijn over waar er gerookt mag worden? 
1. Thuis mag overal gerookt worden       [Overal] 
2. Thuis mag alleen in sommige kamers gerookt worden    [Kamer] 
3. Thuis mag er alleen op het balkon of in de tuin gerookt worden   [Buiten] 
4. Thuis mag nergens gerookt worden, ook niet buiten    [Nergens] 
5. Er zijn geen regels over waar er gerookt mag worden    [Andrs] 

 
*Scherm* 
 
RookBin 

Hoe vaak rookt u zelf wel eens @Abinnen@A, bijvoorbeeld thuis, op visite of in de auto? 
[TNooitVaak] 

 
BinAanwKind 

Is dat wel eens @A in de aanwezigheid@A van personen jonger dan 18 jaar? 
[TJaNee] 

 
LftAanwKind 

Van welke leeftijd zijn deze personen dan ongeveer? 
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<< 
SET []  
1. 0 tot 2 jaar         [Tot2Jaar] 
2. 2 tot 4 jaar         [Tot4Jaar] 
3. 4 tot 10 jaar         [Tot10Jaar] 
4. 10 tot 16 jaar         [Tot16Jaar] 
5. 16 tot 18 jaar         [Tot18Jaar] 
6. Weet ik niet         [WeetNiet] 
 

Harde Controle 
Het antwoord ‘weet ik niet’ mag niet gekozen worden in combinatie met één of meer van de 
andere antwoorden. 
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Huisregels

RookBin

Rook = [Ja]

BinAanwKind

<>[Nooit]/DK/RF

LftAanwKind

 [Ja]

Harde Controle

anders

anders

anders

anders

[WeetNiet] in LftAanwKind 
en aantal antwoorden > 1
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*Scherm* 
 
BuiAanwKind 

Hoe vaak rookt u @Abuitenshuis@A wel eens in aanwezigheid van personen jonger dan 18 jaar? 
Bijvoorbeeld in de tuin, op een terras, in de speeltuin of langs het sportveld. 
[TNooitVaak] 
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BuiAanwKind

anders

(OP rookt nu 
niet)

(Rook =[Ja])
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*Scherm* 
 
Schadelijk_a 

In welke mate is het volgens u schadelijk, lichamelijk of anders, om af en toe sigaretten te 
roken? 
[TSchadelyk] 
1 Zeer schadelijk        [ZeerSchad] 
2 Schadelijk         [Schadelijk] 
3 Enigszins schadelijk        [EnigSchad] 
4 Niet schadelijk        [NietSchad] 
5 Weet ik niet        [Weet niet] 

 
Schadelijk_b 

In welke mate is het volgens u schadelijk, lichamelijk of anders, om één of meer pakjes 
sigaretten per dag te roken? 
[TSchadelyk] 

 
Schadelijk_c 

In welke mate is @Ameeroken@A volgens u schadelijk voor de gezondheid van kinderen? 
[TSchadelyk] 

 
Schadelijk_d 

In welke mate is @Ameeroken@A volgens u schadelijk voor de gezondheid van volwassenen? 
[TSchadelyk] 

 
*Scherm* 
 
ESig 

Nu volgen enkele vragen over producten die u kunt roken of gebruiken, anders dan 
tabaksproducten. 
 
Gebruikt u wel eens een @Aelektronische sigaret@A, ofwel e-sigaret? 
Andere benamingen hiervoor zijn e-smoker, shisha-pen of FlavorVape. 
[TJaNee] 
 

ESigVroeg 
Heeft u vroeger wel eens een e-sigaret gebruikt? 
[TJaNee] 
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Schadelijk_a

Schadelijk_b

Schadelijk_c

ESig

ESigVroeg

anders[Nee]

Schadelijk_d
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*Scherm* 
 
BeginLftESig 

Hoe oud was u toen u voor het eerst een e-sigaret gebruikte?  
>>Als u het niet precies weet mag u schatten.<< 
[0..125] jaar 
 

ESigVLaatst 
Wanneer heeft u voor het laatst een e-sigaret gebruikt? 
1. In de afgelopen 30 dagen       [30dgn] 
2. In de afgelopen 12 maanden, maar niet in de afgelopen 30 dagen  [12mnd] 
3. Langer dan 12 maanden geleden      [Meer12] 
4. Weet ik niet         [WeetNiet] 

 
*Scherm* 
 
FreqESig 

Hoe vaak ($12: gebruikt u $13: gebruikte u) de e-sigaret? 
1. Een groot deel van de dag       [Dag] 
2. Eén of enkele keren per dag       [DagDeel] 
3. Eén of enkele keren per week       [Week] 
4. Eén of meerdere keren per maand      [Maand] 
5. Eén of meerdere keren per jaar       [Jaar] 
6. Minder dan één keer per jaar       [Minder] 

 
DosESig 

Hoeveel milligram nicotine gebruikt u meestal voor de e-sigaret? 
1. Geen nicotine         [Geen] 
2. 1 tot en met 10 mg nicotine       [Min10] 
3. 11 tot en met 20 mg nicotine       [Min20] 
4. 21 tot en met 35 mg nicotine       [Min35] 
5. 36  mg nicotine of hoger        [Meer35] 
6. Ik weet niet hoeveel mg nicotine ik meestal gebruik    [WeetNiet] 
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ESig = [Ja] ($12) OF
ESigVroeg = [Ja] ($13)

BeginLftESig

FreqESig

anders

ESig = [Ja] anders

ESigVLaatst

ESig = [Ja] anders

DosESig
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*Scherm* 
 
WatEerst 

Wat gebruikte u eerder: de e-sigaret of gewone tabaksproducten zoals sigaretten, shag, sigaren 
of pijp? 
1. Eerst gewone tabaksproducten zoals sigaretten, shag, sigaren of pijp  [Gewoon] 
2. Eerst de e-sigaret        [ESig] 
3. Beide ongeveer tegelijkertijd       [Beide] 
4. Weet ik niet         [Weetniet] 
 

MeerMinRook 
Bent u, sinds u de e-sigaret gebruikt, meer of minder gewone tabaksproducten zoals sigaretten, 
shag, sigaren of pijp gaan roken?  
1. Ik ben meer gewone tabaksproducten gaan roken    [Meer] 
2. Ik ben minder gewone tabaksproducten gaan roken    [Minder] 
3. Ik ben evenveel gewone tabaksproducten blijven roken    [Evenveel] 
4. Ik ben gestopt met gewone tabaksproducten roken    [Stop] 
 

*Scherm* 
 
BelRedESig 

Wat ($12: zijn $13: waren) voor u de belangrijkste redenen om een e-sigaret te gebruiken? 
>>U kunt maximaal 3 antwoorden kiezen.<< 
SET[3] 
1. Ik ($12: wil $13: wilde) minder gewone tabaksproducten roken    [Mind] 
2. Ik ($12: wil $13: wilde) helemaal stoppen met het roken van gewone  

tabaksproducten         [Stop] 
3. Het ($12: is $13: was) goedkoper dan gewone tabaksproducten   [Goedkoop] 
4. Het is lekkerder dan gewone tabaksproducten     [Lekker] 
5. Vanwege het gemak, geen as of brandgevaar     [Gemak] 
6. Andere reden          [Andrs] 

 
BelRedESig_Andrs 

String[200] 
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WatEerst = [Gewoon] OF [Beide]

MeerMinRook

WatEerst

BelRedESig

[Andrs] in BelRedESig anders

BelRedESig_Andrs

anders

(OP heeft nooit 
gerookt en ook nooit 

een e-sigaret 
gebruikt)

(Rook = [Ja] OF RookVroeg = [Ja]) EN
(ESig = [Ja] OF ESigVroeg = [Ja])

anders

(ESig = [Ja] OF ESigVroeg = [Ja]) anders

(OP heeft nooit een e-
sigaret gebruikt)
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*Scherm* 
 
MindStopRook 

($12: Wilt $13: Wilde) u ($14: minder roken $15: stoppen met roken $16: stoppen met roken) 
vanwege uw eigen gezondheid, vanwege de gezondheid van de mensen in uw omgeving of om 
een andere reden? 
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<< 
SET[] 
1. Vanwege mijn eigen gezondheid       [EigGez] 
2. Vanwege de gezondheid van de mensen in mijn omgeving   [GezOmg] 
3. Andere reden         [AndrRed] 

 
UitStopESig 

Wilt u uiteindelijk ook stoppen met het gebruiken van de e-sigaret? 
1. Nee          [Nee] 
2. Ja, binnen 6 maanden        [JaKort] 
3. Ja, over 6 maanden of later       [JaLang] 
4. Weet ik nog niet         [WeetNiet] 

 
*Scherm* 
 
Waterpijp 

Gebruikt u wel eens een @Awaterpijp@A, ook al is het maar af en toe? 
[TJaNee] 
 

WpijpVroeg 
Heeft u vroeger wel eens een waterpijp gebruikt? 
[TJaNee] 

 
*Scherm* 
 
BeginLftWpijp 

Hoe oud was u toen u voor het eerst een waterpijp gebruikte?  
>>Als u het niet precies weet mag u schatten.<< 
[0..125] jaar 
 

WpijpVLaatst 
Wanneer heeft u voor het laatst een waterpijp gebruikt? 
1. In de afgelopen 30 dagen       [30dgn] 
2. In de afgelopen 12 maanden maar niet in de afgelopen 30 dagen  [12mnd] 
3. Langer dan 12 maanden geleden      [Meer12] 
4. Weet ik niet         [WeetNiet] 
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MindStopRook

UitStopESig

anders
 

(OP heeft nooit 
gerookt en ook nooit 

een e-sigaret 
gebruikt)

BelRedESig = [Mind] ($14)
OF

BelRedESig = [Stop] ($15)
OF

BelRedESig = [Mind] EN [Stop]($16)

BelRedESig  = [Stop]

anders

anders

Waterpijp

WpijpVroeg

Waterpijp = [Ja] OF 
WpijpVroeg = [Ja]

WpijpVLaatst

BeginLftWpijp

anders

(Rook = [Ja] OF RookVroeg = [Ja]) EN
(ESig = [Ja] OF ESigVroeg = [Ja])

Waterpijp = [Ja] anders

[Nee] anders
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*Scherm* 
 
FreqWpijp 

Hoe vaak gebruikt u de waterpijp? 
1. Een groot deel van de dag       [Dag] 
2. Eén of enkele keren per dag       [DagDeel] 
3. Eén of enkele keren per week       [Week] 
4. Eén of meerdere keren per maand      [Maand] 
5. Eén of meerdere keren per jaar       [Jaar] 
6. Minder dan één keer per jaar       [Minder] 
 

BelRedWPijp 
Wat ($17: zijn $18: waren) voor u de belangrijkste redenen om waterpijp te gebruiken? 
>>U kunt maximaal 3 antwoorden kiezen.<< 
SET[3] 
1. Het is hip en aantrekkelijk       [Hip] 
2. Het is lekker         [Lekker] 
3. Het is minder schadelijk voor de gezondheid dan gewone tabaksproducten [Gezonder] 
4. Het is ontspannend        [Ontspan] 
5. Het is gezellig samen zijn met vrienden      [Sociaal] 
6. Andere reden         [Andrs] 
 

BelRedWPijp_Andrs 
String[200] 
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Waterpijp = [Ja] 

FreqWpijp

anders

BelRedWpijp

anders

BelRedWpijp_Andrs

[Andrs] in BelRedWpijp

EndBlock

anders

Waterpijp = [Ja] ($17)  OF 
WpijpVroeg = [Ja]($18)
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BLOK [Alcohol] ALCOHOL 
 
*Scherm* 
 
Alcohol 
 De volgende vragen gaan over het gebruik van alcohol. 

 
Heeft u in @Ade afgelopen 12 maanden@A wel eens alcoholhoudende drank gedronken, 
bijvoorbeeld bier, wijn, sterke drank, mixdrankjes of cocktails? Alcoholarm bier telt hier wel 
mee, alcoholvrij bier telt hier niet mee.  
[TJaNee] 

 
AlcOoit 
 Heeft u ooit alcohol gedronken?  

[TJaNee] 
 
*Scherm* 
 
BeginLftAlc 

Hoe oud was u toen u voor het eerst alcohol dronk? 
>>Als u het niet precies weet mag u schatten.<< 
 [0-125] jaar 

 
AlcVLaatst 
 Wanneer heeft u voor het laatst alcohol gedronken? 

1. In de afgelopen 30 dagen       [Ja30dgn] 
2. In de afgelopen 12 maanden, maar niet in de afgelopen 30 dagen  [Ja12mnd] 
3. Weet ik niet         [Weetniet] 
4. Wil ik liever niet zeggen        [Weigert] 
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BeginLftAlc

Alcohol

[Ja] 

AlcOoit

[Nee] 

Alle Respondenten

AlcVLaatst
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*Scherm* 
 
Audit1 

Hoe vaak drinkt u alcoholhoudende drank? 
1. 1 keer per maand of minder      [MinMaand] 
2. 2 of 3 keer per maand       [Mnd2tot3] 
3. 1 keer per week        [Week1] 
4. 2 of 3 keer per week       [Week2tot3] 
5. 4 of 5 keer per week       [Week4tot5] 
6. 6 of 7 keer per week       [Week6tot7] 
 

Audit2 
Hoeveel glazen alcohol drinkt u op een typische dag wanneer u drinkt? 
1. 1 glas         [Glas1] 
2. 2 glazen         [Glas2] 
3. 3 glazen          [Glas3] 
4. 4 glazen          [Glas4] 
5. 5 glazen         [Glas5] 
6. 6 glazen          [Glas6] 
7. 7 tot en met 9 glazen       [Glas7_9] 
8. 10 tot en met 15 glazen       [Glas10_15] 
9. 16 glazen of meer        [Glas16] 
 

Audit3 
Hoe vaak drinkt u 6 glazen of meer per gelegenheid? 
1. Nooit         [Nooit] 
2. Minder dan 1 keer per maand      [MinMaand] 
3. Maandelijks        [Maand] 
4. Wekelijks        [Week] 
5. Dagelijks of bijna dagelijks      [Dag] 

  



LEEFSTIJLMONITOR 2018 CAWI - Alcohol 
 

LSM18 versie 2.8 dd. 11-10-2017 
128 

 

Audit1

Audit2

Audit3

Alcohol = [Ja] anders
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*Scherm* 
 
Audit4 

Hoe vaak heeft u in de  afgelopen 12 maanden gemerkt dat u niet kon stoppen met drinken als u 
eenmaal begonnen was? 
1. Nooit         [Nooit] 
2. Minder dan 1 keer per maand      [MinMaand] 
3. Maandelijks        [Maand] 
4. Wekelijks        [Week] 
5. Dagelijks of bijna dagelijks      [Dag] 
6. Weet ik niet        [WeetNiet] 
7. Wil ik liever niet zeggen       [Weigert] 

 
Audit5 

Hoe vaak was u in de afgelopen 12 maanden vanwege drankgebruik niet in staat om de dingen 
te doen die normaal van u verwacht worden? 
1. Nooit         [Nooit] 
2. Minder dan 1 keer per maand      [MinMaand] 
3. Maandelijks        [Maand] 
4. Wekelijks        [Week] 
5. Dagelijks of bijna dagelijks      [Dag] 
6. Weet ik niet        [WeetNiet] 
7. Wil ik liever niet zeggen       [Weigert] 

 
Audit6 

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden ’s ochtends alcohol nodig gehad om weer op gang 
te komen nadat u veel had gedronken? 
1. Nooit         [Nooit] 
2. Minder dan 1 keer per maand      [MinMaand] 
3. Maandelijks        [Maand] 
4. Wekelijks        [Week] 
5. Dagelijks of bijna dagelijks      [Dag] 
6. Weet ik niet        [WeetNiet] 
7. Wil ik liever niet zeggen       [Weigert] 
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Audit4

Audit5

Audit6

anders
Alcohol = [Ja] EN (Audit2 =[Glas3]/[Glas4]/
[Glas5]/[Glas6]/[Glas7_9]/[Glas10_15]/[Glas16] 
OF audit3<>[Nooit])
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*Scherm* 
 
Audit7 

Hoe vaak heeft u zich in de afgelopen 12 maanden schuldig gevoeld of heeft u spijt gehad nadat 
u gedronken had? 
1. Nooit         [Nooit] 
2. Minder dan 1 keer per maand      [MinMaand] 
3. Maandelijks        [Maand] 
4. Wekelijks        [Week] 
5. Dagelijks of bijna dagelijks      [Dag] 
6. Weet ik niet        [WeetNiet] 
7.  Wil ik liever niet zeggen      [Weigert] 

 
Audit8 

Hoe vaak kon u zich in de afgelopen 12 maanden niet herinneren wat de vorige avond gebeurd 
was doordat u gedronken had?  
1. Nooit         [Nooit] 
2. Minder dan 1 keer per maand      [MinMaand] 
3. Maandelijks        [Maand] 
4. Wekelijks        [Week] 
5. Dagelijks of bijna dagelijks      [Dag] 
6. Weet ik niet        [WeetNiet] 
7.  Wil ik liever niet zeggen      [Weigert] 

 
*Scherm* 
 
Audit9 

Bent u zelf, of is iemand anders ooit gewond geraakt doordat u gedronken had? 
1. Ja, in de afgelopen 12 maanden      [Ja] 
2. Ja, maar niet in de afgelopen 12 maanden     [JaNiet] 
3. Nee         [Nee] 
4. Weet ik niet        [WeetNiet] 
5. Wil ik liever niet zeggen       [Weigert] 

 
Audit10 

Heeft een familielid, een vriend, een dokter of een andere hulpverlener u ooit aangeraden om 
minder te drinken? 
1. Ja, in de afgelopen 12 maanden      [Ja] 
2. Ja, maar niet in de afgelopen 12 maanden     [JaNiet] 
3. Nee         [Nee] 
4. Weet ik niet        [WeetNiet] 
5. Wil ik liever niet zeggen       [Weigert] 
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Audit7

Audit8

Alcohol = [Ja] EN (Audit2 <>[1 
of2] EN audit3<>[Nooit]) anders

Audit10

Alcohol = [Ja]

Audit9

anders

Alcohol = [Ja] EN (Audit2 =[Glas3]/[Glas4]/
[Glas5]/[Glas6]/[Glas7_9]/[Glas10_15]/[Glas16] 
OF audit3<>[Nooit])
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*Scherm* 
 
AlcMeer4 

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden @A4 of meer glazen@A alcoholhoudende drank op 
één dag gedronken? 
1. Elke dag         [Dagelyks] 
2. 5-6 keer per week        [Week5_6] 
3. 3-4 keer per week        [Week3_4] 
4. 1-2 keer per week        [Week1_2] 
5. 1-3 keer per maand       [Maand1_3] 
6. 3-5 keer per 6 maanden       [Halfj3_5] 
7. 1-2 keer per 6 maanden       [Halfj1_2] 
8. Nooit         [Nooit] 
 

*Scherm* 
 
AlcMeer6 

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden @A6 of meer glazen@A alcoholhoudende drank op 
één dag gedronken? 
1. ($3) Elke dag        [Dagelyks] 
2. ($3,$4) 5-6 keer per week                                                                                      [Week5_6] 
3. ($3,$4,$5) 3-4 keer per week                                                                                [Week3_4] 
4. ($3,$4,$5,$6) 1-2 keer per week      [Week1_2] 
5. ($3,$4,$5,$6,$7) 1-3 keer per maand     [Maand1_3] 
6. ($3,$4,$5,$6,$7,$8) 3-5 keer per 6 maanden    [Halfj3_5] 
7. ($3,$4,$5,$6,$7,$8,$9) 1-2 keer per 6 maanden    [Halfj1_2] 
8. ($3,$4,$5,$6,$7,$8,$9) Nooit      [Nooit] 
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AlcMeer4

AlcMeer6

<> [Nooit]

($3) AlcMeer4 = [Dagelyks]
($4) AlcMeer4 = [Week5_6]
($5) AlcMeer4 = [Week3_4]
($6) AlcMeer4 = [Week1_2]
($7) AlcMeer4 = [Maand1_3]
($8) AlcMeer4 = [Halfj3_5]
($9) AlcMeer4 = [Halfj1_2]

Alcohol = [Ja] anders

anders
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*Scherm* 
 

VrijBier 
Hoe vaak drinkt u bier zonder alcohol, dus 0,0% of 0.0 bier? 
[TDagNooit] 
1. Elke dag         [EDag] 
2. Elke week         [EWeek] 
3. Elke maand        [EMaand] 
4. Heel soms        [HSoms] 
5. Nooit         [Nooit] 

 
*Scherm* 
 
ArmBier 
 Kunt u voor ieder van de volgende alcoholhoudende dranken aangeven hoe vaak u dit drinkt? 

 
Hoe vaak drinkt u bier met @Aweinig@A alcohol, dat wil zeggen met minder dan 2,5%? 
[TDagNooit] 
1. Elke dag         [EDag] 
2. Elke week         [EWeek] 
3. Elke maand        [EMaand] 
4. Heel soms        [HSoms] 
5. Nooit         [Nooit] 

 
Bier 

En hoe vaak drinkt u bier met @Ameer dan 2,5%@A alcohol, zoals gewoon bier, pils of speciaal 
bier? 
[TDagNooit] 

 
Cider 

Hoe vaak drinkt u cider met alcohol, zoals Jillz of Strongbow? 
[TDagNooit] 

 
Wijn 

Hoe vaak drinkt u wijn, rosé of champagne? 
[TDagNooit] 
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ArmBier

Alcohol = [Ja] anders

Bier

Wijn

VrijBier

Cider
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*Scherm* 
 
MixDrank 

Hoe vaak drinkt u mixdranken, kant-en-klaar of zelfgemixt, zoals bacardi-breezer, wodka-jus, 
gin-tonic of whisky-cola?  
[TDagNooit] 

 
Likeur 

Hoe vaak drinkt u likeur, zoals amaretto, pisang ambon of passoã? 
[TDagNooit] 

 
SterkeDr 

Hoe vaak drinkt u sterke drank puur, zoals wodka, rum, gin, whisky of jenever? 
[TDagNooit] 
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MixDrank

Likeur

SterkeDr

Alcohol = [Ja] anders
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*Scherm* 
 
 
Feestje 

Kunt u van de keren dat u in @Ade afgelopen 12 maanden@A alcohol heeft gedronken 
aangeven hoe vaak u dronk om de volgende redenen. 
 
Hoe vaak dronk u omdat het u helpt om van een feestje te genieten? 
[TNooitAltijd] 
1. Nooit  of bijna nooit        [Nooit] 
2. Af en toe         [AfenToe] 
3. Soms wel, soms niet        [Soms] 
4. Meestal          [Meestal] 
5. Altijd of bijna altijd        [Altijd] 

 
Depri 

Hoe vaak dronk u omdat het u helpt als u zich depressief of nerveus voelt? 
[TNooitAltijd] 

 
Vrolijk 

Hoe vaak dronk u om vrolijk te worden als u in een slechte bui bent? 
[TNooitAltijd] 

 
*Scherm* 
 
Gevoel 

Hoe vaak dronk u omdat u het gevoel lekker vindt? 
[TNooitAltijd] 
 

Dronken 
Hoe vaak dronk u om aangeschoten of dronken te worden? 

 [TNooitAltijd] 
 
SocBij 

Hoe vaak dronk u omdat het sociale bijeenkomsten leuker maakt? 
 [TNooitAltijd] 
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Feestje

Depri

Vrolijk

Alcohol = [Ja] anders

Gevoel

Dronken

SocBij
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*Scherm* 
 
Aansluit 

Hoe vaak dronk u om aan te sluiten bij een groep die u leuk vindt? 
[TNooitAltijd] 

 
Feest 

Hoe vaak dronk u omdat het feestjes en verjaardagen leuker maakt? 
[TNooitAltijd] 
 

Probleem 
Hoe vaak dronk u om uw problemen te vergeten? 

 [TNooitAltijd] 
 
*Scherm* 
 
Leuk 

Hoe vaak dronk u omdat het leuk is? 
 [TNooitAltijd] 
 
Aardig 

Hoe vaak dronk u om aardig gevonden te worden? 
 [TNooitAltijd] 
 
Buiten 

Hoe vaak dronk u om u niet buitengesloten te voelen? 
 [TNooitAltijd] 
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Aansluit

anders

Feest

Probleem

Leuk

Aardig

Buiten

Alcohol = [Ja]
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*Scherm* 
 
AlcVerz 

Heeft u @Ade afgelopen 12 maanden@A wel eens verzuimd als gevolg van uw alcoholgebruik of een 
kater?  
>> Onder verzuim wordt verstaan: totaal niet in staat om te werken of om uw normale bezigheden, zoals 
studie of huishouden, uit te voeren. << 

 1. Ja           [Ja] 
 2. Nee          [Nee] 
 
HoevaakV 

Hoeveel keer heeft u gedurende @Ade afgelopen 12 maanden@A verzuimd als gevolg van uw 
alcoholgebruik of een kater? 

 [1…99] keer 
 
HoevDagV 

Hoeveel dagen heeft u, alles bij elkaar, @Ade afgelopen 12 maanden@A naar schatting verzuimd, dus was 
u totaal niet in staat om te werken of om uw normale bezigheden uit te voeren als gevolg van uw 
alcoholgebruik of een kater? 

 [0…365] dagen 
 
HoevDagO 

Op hoeveel dagen heeft u, alles bij elkaar, @Ade afgelopen 12 maanden@A naar schatting wel kunnen 
werken of uw normale bezigheden kunnen uitvoeren, maar dit minder goed of zorgvuldig kunnen doen als 
gevolg van uw alcoholgebruik of een kater?  

 [0…365] dagen 
 
*Scherm* 
 
Internet 

Heeft u @Ade afgelopen 12 maanden@A vanwege problemen door uw alcoholgebruik een behandeling 
gevolgd via het internet?  

 1. Ja via een online zelfhulpprogramma, zonder begeleiding door een hulpverlener  [JaZelf] 
 2. Ja via een online behandelprogramma, begeleid door een hulpverlener   [JaHulp] 
 3. Nee          [Nee] 

4. Weet ik niet         [WeetNiet] 
5. Wil ik liever niet zeggen        [Weigert] 

  
ProfHulp 

Heeft u @Ade afgelopen 12 maanden@A vanwege problemen door uw alcoholgebruik een professionele 
hulpverlener bezocht, bijvoorbeeld een huisarts, psycholoog of verslavingszorg?  

 1. Ja           [Ja] 
 2. Nee          [Nee] 

3. Weet ik niet         [WeetNiet] 
4. Wil ik liever niet zeggen        [Weigert] 
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HoevaakV

AlcVerz

[Ja] anders

HoevDagV

Internet

Alcohol = [Ja] anders

ProfHulp

AlcVerz = respons EN
Alcohol = [Ja] anders

HoevDagO
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*Scherm* 
 
WaarProfHulp 

Waar bent u behandeld? Het gaat hierbij om een behandeling met medicijnen of deskundige 
gesprekken over uw alcoholgebruik. 
>> Meerdere antwoorden mogelijk. <<  
SET [] 

 1. Bij een huisartsenpraktijk        [HuisArts] 
 2. Bij een instelling voor verslavingszorg      [InstVersl] 
 3. Bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg    [InstGees] 

4. Ergens anders         [Anders] 
5. Weet ik niet         [WeetNiet] 
6. Wil ik liever niet zeggen        [Weigert] 

 
Harde Controle 

Het antwoord ‘weet ik niet’ of ‘wil ik liever niet zeggen’ mag niet gekozen worden in combinatie 
met één of meer van de andere antwoorden. 

 
*Scherm* 
 
AlcStuur 

Hoe vaak heeft u @Ade afgelopen 12 maanden@A met meer dan 2 glazen alcohol op, achter 
het stuur van een auto of motor gezeten?  

 1. 25 keer of vaker         [Meer25] 
 2. 13 - 24 keer         [Meer13] 
 3. 4 - 12 keer         [Meer4] 
 4. 2 of 3 keer         [Meer3] 
 5. 1 keer          [EenKeer] 
 6. Nooit          [Nooit] 
     7. Niet van toepassing, ik heb geen rijbewijs      [NVT] 

8. Weet ik niet         [WeetNiet] 
9. Wil ik liever niet zeggen        [Weigert] 

 
AnderAlcStuur 

Hoe vaak bent u @Ade afgelopen 12 maanden@A als passagier bij iemand in de auto of op de 
motor gestapt, die meer dan 2 glazen alcohol had gedronken?  

 1. 25 keer of vaker         [Meer25] 
 2. 13 - 24 keer         [Meer13] 
 3. 4 - 12 keer         [Meer4] 
 4. 2 of 3 keer         [Meer3] 
 5. 1 keer          [EenKeer] 
 6. Nooit          [Nooit] 

7. Weet ik niet         [WeetNiet] 
8. Wil ik liever niet zeggen        [Weigert] 
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AlcStuur

AnderAlcStuur

Alcohol = [Ja] anders

WaarProfHulp

anders
ProfHulp = [Ja]
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AlcFiets 
Hoe vaak heeft u @Ade afgelopen 12 maanden@A als bestuurder met meer dan 2 glazen 
alcohol op, op de fiets, scooter of brommer deelgenomen aan het verkeer?  

 1. 25 keer of vaker         [Meer25] 
 2. 13 - 24 keer         [Meer13] 
 3. 4 - 12 keer         [Meer4] 
 4. 2 of 3 keer         [Meer3] 
 5. 1 keer          [EenKeer] 
 6. Nooit          [Nooit] 

7. Weet ik niet         [WeetNiet] 
8. Wil ik liever niet zeggen        [Weigert] 

 
*Scherm* 
 
AlcSituatie 

Heeft u in @Ade afgelopen 12 maanden@A door uw alcoholgebruik wel eens de volgende 
situaties meegemaakt? 
>>Meerdere antwoorden mogelijk<< 

 SET [ ] 
1. Geheugenverlies gehad, ook wel ‘black-out’ genoemd    [Blackout] 
2. Het bewustzijn verloren, ook wel ‘out gaan’ genoemd    [Bewust] 
3. Agressief of opgefokt worden       [Agres] 
4. Buiten dingen vernield, bijvoorbeeld een bushokje of auto   [BuitVern] 
5. Thuis dingen vernield        [Thuis] 
6. Bij een vechtpartij betrokken geweest      [Vecht] 
7. Een ongeval gehad, bijvoorbeeld in het verkeer of van een trap gevallen  [Ongeval] 
8. Dronken worden         [Dronk] 
9. Een ander gezondheidsprobleem       [Gezond] 
10. Geen van deze         [Geen] 
11. Weet ik niet         [WeetNiet] 
12. Wil ik liever niet zeggen        [Weigert] 
 

Harde Controle 1 
Het antwoord ‘Geen van deze’ kan niet in combinatie met de andere antwoorden. Pas s.v.p. uw 
antwoord aan.  
 

Harde Controle2 
Het antwoord ‘Weet ik niet’ of ‘Wil ik niet liever zeggen’ kan niet in combinatie met de andere 
antwoorden. Pas s.v.p. uw antwoord aan.  
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AlcSituatie

Alcohol = [Ja] anders

AlcFiets

Harde Controle 2

[WeetNiet/Weigert] in Antwoordset 
AlcSituatie EN aantal antwoorden > 1

Harde Controle 1

[Geen] in Antwoordset AlcSituatie 
EN aantal antwoorden > 1
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*Scherm* 
 
MedHulp 

 ($1: De volgende vragen gaan over de meest recente gebeurtenis.) 
 
Heeft u medische hulp gehad als gevolg van deze gebeurtenis? 

 >>Meerdere antwoorden mogelijk.<< 
 SET [ ] 

1. Ja, bij de spoedeisende hulp op een evenement    [JaEven] 
2. Ja, bij de spoedeisende hulp van een ziekenhuis    [JaZiek] 
3. Ja, ik ben opgenomen in een ziekenhuis     [OpgZiek] 
4. Ja, van een huisarts        [JaHui] 
5. Ja, van een andere hulpverlener, verpleger of arts    [JaAnder] 
6. Nee, ik heb geen consult of behandeling gehad     [Nee] 

 
Harde Controle 

Het antwoord ‘Nee, ik heb geen consult of behandeling gehad’ kan niet in combinatie met de 
andere antwoorden. Pas s.v.p. uw antwoord aan.  

 
*Scherm* 
 
Politie 

Bent u door uw alcoholgebruik wel eens in aanraking geweest met de politie?  
 1. Ja, meerdere keren        [JaMeer] 
 2. Ja, één keer         [JaEen] 
 3. Nee          [Nee] 

4. Weet ik niet         [WeetNiet] 
5. Wil ik liever niet zeggen        [Weigert] 

 
*Scherm* 
 
GezAdv1 

Weet u dat er een gezondheidsadvies voor volwassenen is over het drinken van alcohol? 
[TJaNee] 

 
GezAdv2 

Weet u wat de Gezondheidsraad adviseert over het aantal glazen alcohol per dag?  
 1. Weet ik niet         [WeetNiet] 
 2. 0 of maximaal 1 glas per dag       [1Glas] 
 3. Maximaal 2 glazen per dag       [2Glas] 
 4. Maximaal 3 glazen per dag       [3Glas] 
 5. Maximaal 4 glazen per dag       [4Glas] 
 6. Maximaal 5 glazen per dag       [5Glas] 
 7. Meer dan 5 glazen per dag       [Meer5] 
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MedHulp

andersAlcSituatie=[Blackout]/[Bewust]/[Agres]/[Buiten]/
[Thuis]/[Vecht]/[Ongeval]/[Dronk]/[Gezond]

($1) als aantal antwoorden AlcSituatie > 1

Politie

Alcohol = [Ja] anders

EndBlock

GezAdv1

GezAdv2

Harde Controle

[Nee] in Antwoordset MedHulp EN 
aantal antwoorden > 1
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BLOK [Drugs] DRUGS 
 
*Scherm* 

 
GroupDrug 
IntroDrug 

De volgende vragen gaan over het gebruik van drugs.  
 
Heeft u de volgende middelen wel eens gebruikt en zo ja, wanneer voor het laatst:  

 
Drug_A 

Cannabis (hasj, wiet, marihuana) 
Drug_B 

Amfetamine (zoals pep en speed) 
Drug_C 

XTC (ecstasy, MDMA) 
Drug_D 

LSD 
Drug_EA 

Truffels (sclerotia, tripknollen) 
Drug_EB 

Paddo’s (hallucinogene paddestoeltjes of magic mushrooms) 
Drug_FA 

Cocaïne (poeder, snuifcoke) 
Drug_FB 

Crack (gekookte coke, freebase) 
Drug_G 

Heroïne (horse, smack of bruin) 
Drug_HA 

GHB 
Drug_HB 

GBL 
Drug_I 

Methadon 
Drug_J 

Ketamine 
Drug_K 

Lachgas 
Drug_L 

Andere drugs 
 AndDrugs 
 Welke drug is dat dan? 
 STRING[50] 
 
 1. Ja, in de afgelopen 30 dagen       [Ja30dgn] 
 2. Ja, in de afgelopen 12 maanden maar niet in de afgelopen 30 dagen  [Ja12mnd] 
 3. Ja, langer dan 12 maanden geleden      [JaMeer12] 
 4. Nee, nooit gebruikt        [Nee] 



LEEFSTIJLMONITOR 2018 CAWI - Drugs 
 

LSM18 versie 2.8 dd. 11-10-2017 
152 

 

Alle Respondenten

GroupDrug

Drug_EA

Drug_D

Drug_C

Drug_B

Drug_EB

Drug_FA

Drug_FB

Drug_G

Drug_L

Drug_L = [Ja30Dgn]/[Ja12mnd]/[JaMeer12]

AndDrugs

anders

Drug_HA

Drug_I

Drug_J

Drug_A

Drug_K

Drug_HB
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*Scherm* 
 
Drug1 

Hoe oud was u toen u voor het eerst ($1: cannabis)($2: amfetamine)($3: XTC)($14: LSD)($15: 
truffels)($16: paddo’s)($17: cocaïne)($18: crack)($4: heroïne)($19: GHB)($20: GBL) ($21: 
methadon)($22: ketamine)($23: lachgas)($24:  <AndDrugs>) gebruikte? 
>>Als u het niet precies weet mag u schatten.<< 
 [0-125] jaar 
 

Drug2 
Hoe vaak heeft u in @Ade afgelopen 12 maanden@A ($1: cannabis)($2: amfetamine)($3: XTC) 
($14: LSD)($15: truffels)($16: paddo’s)($17: cocaïne)($18: crack)($4: heroïne)($19: GHB)($20: 
GBL) ($21: methadon)($22: ketamine)($23: lachgas) ($24: <AndDrugs>)gebruikt?  
1. 4 of meer keer per week        [Meer4] 
2. 2 tot 3 keer per week        [Week23] 
3. 2 tot 4 keer per maand         [Maand24] 
4. Eén keer per maand        [Maand] 
5. Een paar keer, maar minder dan maandelijks     [PKeer] 
6. Eén keer          [EKeer] 

 
Drug3 

Als u ($1: cannabis)($2: amfetamine)($3: XTC) ($14: LSD)($15: truffels)($16: paddo’s)($17: 
cocaïne)($18: crack)($4: heroïne)($19: GHB)($20: GBL) ($21: methadon)($22: ketamine)($23: 
lachgas) ($24: <AndDrugs>) gebruikt, op welke dagen is dat dan meestal?  
>> Met weekenddagen wordt bedoeld van vrijdag tot en met zondag.<< 
1. Meestal op weekenddagen       [WeekEnd] 
2. Meestal op doordeweekse dagen       [Week] 
3. Zowel op weekenddagen als doordeweekse dagen    [Beide] 
4. Weet ik niet         [WeetNiet]  
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anders

Drug1

 Afl_Drug = 1 -> Loop 1x
 Afl_Drug = 2 -> Loop 2x
 Afl_Drug = 3 -> Loop 3x
 Afl_Drug = 4 -> Loop 4x
 Afl_Drug = 5 -> Loop 5x
 Afl_Drug = 6 -> Loop 6x
 Afl_Drug = 7 -> Loop 7x
 Afl_Drug = 8 -> Loop 8x
 Afl_Drug = 9 -> Loop 9x

 Afl_Drug = 10 -> Loop 10x
 Afl_Drug = 11 -> Loop 11x
 Afl_Drug = 12 -> Loop 12x
 Afl_Drug = 13 -> Loop 13x
 Afl_Drug = 14 -> Loop 14x
Afl_Drug = 15 -> Loop 15x

Start Loop Afl_Drug [1..15]

Afl_Drug = 0
Als Drug_A = [Ja30dgn]/[Ja12mnd] ($1) dan Afl_Drug = Afl_Drug + 1  
Als Drug_B = [Ja30dgn]/[Ja12mnd] ($2) dan Afl_Drug = Afl_Drug + 1 
Als Drug_C = [Ja30dgn]/[Ja12mnd] ($3) dan Afl_Drug = Afl_Drug + 1

Als Drug_D = [Ja30dgn]/[Ja12mnd] ($14) dan Afl_Drug = Afl_Drug + 1
Als Drug_EA = [Ja30dgn]/[Ja12mnd] ($15) dan Afl_Drug = Afl_Drug +1 
Als Drug_EB = [Ja30dgn]/[Ja12mnd] ($16) dan Afl_Drug = Afl_Drug +1
Als Drug_FA = [Ja30dgn]/[Ja12mnd] ($17) dan Afl_Drug = Afl_Drug + 1
Als Drug_FB = [Ja30dgn]/[Ja12mnd] ($18) dan Afl_Drug = Afl_Drug + 1
 Als Drug_G = [Ja30dgn]/[Ja12mnd] ($4) dan Afl_Drug = Afl_Drug + 1

 Als Drug_HA = [Ja30dgn]/[Ja12mnd] ($19) dan Afl_Drug = Afl_Drug + 1
 Als Drug_HB = [Ja30dgn]/[Ja12mnd] ($20) dan Afl_Drug = Afl_Drug + 1

 Als Drug_I = [Ja30dgn]/[Ja12mnd] ($21) dan Afl_Drug = Afl_Drug + 1
 Als Drug_J = [Ja30dgn]/[Ja12mnd] ($22) dan Afl_Drug = Afl_Drug + 1
 Als Drug_K = [Ja30dgn]/[Ja12mnd] ($23) dan Afl_Drug = Afl_Drug + 1
Als Drug_L = [Ja30dgn]/[Ja12mnd] ($24) dan Afl_Drug = Afl_Drug + 1

Drug2

Drug3
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*Scherm* 
 
Drug5 

Hoeveel XTC pillen gebruikt u meestal per gelegenheid?  
1. Een kwart pil          [Kwart] 
2. Een halve pil         [Halve] 
3. Driekwart pil         [Driekwart] 
4. Een hele pil         [EenPil] 
5. Anderhalve pil         [EenHalve] 
6. Twee pillen         [Twee] 
7. Meer dan twee pillen        [MeerTwee] 
8. Ik gebruik alleen of meestal poeder      [Geen] 
9. Weet ik niet         [WeetNiet] 
 

DrugVer 
U gebruikt meestal meer dan 2 XTC pillen per gelegenheid. Hoeveel zijn dit er dan? 
>> Graag in hele pillen aangeven.<<  

 [3..30] 
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Drug5

End Loop Afl_Drug [1..15]

Als Drug_C = [Ja30dgn]/[Ja12mnd] anders
 ( Afl_Drug = 0)

anders

DrugVer

anders [MeerTwee]
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*Scherm* 
 
CanDag 

U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 30 dagen cannabis heeft gebruikt. Op hoeveel dagen 
heeft u in de afgelopen 30 dagen cannabis (hasj, wiet, marihuana) gebruikt? 
1. 20 dagen of meer         [Meer20] 
2. 10 – 19 dagen         [Meer10] 
3. 4 – 9 dagen         [Meer4] 
4. 1 – 3 dagen         [Meer1] 

 
*Scherm* 

 
AantJoin 

Als u blowt, hoeveel joints rookt u dan op een typische blowdag? 
1. Ik gebruik cannabis nooit in een joint     [Nooit] 
2. Minder dan 1 joint       [Min1Join] 
3. 1 joint         [Joint1] 
4. 2 joints         [Joint2]  
5. 3 joints         [Joint3] 
6. 4 joints         [Joint4] 
7. 5 joints         [Joint5] 
8. 6 joints         [Joint6] 
9. 7 joints         [Joint7] 
10. 8 joints         [Joint8] 
11. 9 joints         [Joint9] 
12. 10-14 joints        [Joint1014] 
13. 15-19 joints        [Joint1519] 
14. 20 joints of meer       [Meer20Join] 
 

SoortCan 
Welk soort cannabis gebruikt u meestal? 
1. Hasj          [Hasj] 
2. Wiet of marihuana        [Wiet] 
3. Allebei even vaak         [Beide] 
 

Drug7 
Koopt u of krijgt u meestal uw cannabis? 
1. Ik koop mijn cannabis meestal zelf      [Koop] 
2. Ik krijg mijn cannabis meestal of rook met anderen mee    [Krijg] 
3. Soms koop ik het zelf en soms krijg ik cannabis     [Beide] 
4. Ik kweek het zelf         [Kweek] 
5. Weet ik niet         [WeetNiet] 
6. Wil ik liever niet zeggen        [Weigert] 
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CanDag

Drug_A = [Ja30Dgn] anders

SoortCan

Drug7

AantJoin

andersDrug_A = [Ja30Dgn]/[Ja12mnd]
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*Scherm* 
 
Shop 

Cannabis is te koop op verschillende plaatsen. Wilt u bij de volgende mogelijkheden aangeven 
hoe vaak in @Ade afgelopen 12 maanden@A u daar cannabis (hasj, wiet, marihuana)  heeft 
gekocht? 
 
Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden kocht u cannabis in een coffeeshop? 
[TAltijdNooit] 
1. Altijd         [Altyd] 
2. Meestal         [Meest] 
3. Soms         [Soms] 
4. Zelden         [Zeld] 
5. Nooit         [Nooit] 

 
Deal1 

Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden kocht u cannabis bij een dealer thuis? 
[TAltijdNooit] 

 
Thuis 

Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden kocht u cannabis bij iemand anders thuis? 
[TAltijdNooit] 

 
Uitgaan 

Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden kocht u cannabis in een uitgaansgelegenheid zoals een 
café, disco of op een festival? 
[TAltijdNooit] 
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Shop

Deal1

Thuis

Drug7 = [Koop]/[Beide] anders

Uitgaan
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*Scherm* 
 
Straat 

Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden kocht u cannabis op straat of in een park? 
[TAltijdNooit] 

 
Deal2 

Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden kocht u cannabis via een 06-dealer? 
[TAltijdNooit] 

 
Intrnet 

Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden kocht u cannabis via internet? 
[TAltijdNooit] 

 
Anders 

Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden kocht u cannabis op een andere manier dan genoemd? 
[TAltijdNooit] 

 
*Scherm* 
 
Drug9 

Gebruikt u cannabis voor medicinale doeleinden, bijvoorbeeld als pijnstillend middel? 
1.Nee, ik gebruik cannabis niet als medicijn      [Nee] 
2. Ja, ik gebruik cannabis als medicijn      [Medicijn] 
3. Ja, ik gebruik cannabis zowel als medicijn als recreatief middel   [Beide] 
4. Weet ik niet         [WeetNiet] 
 

CanRecept 
Gebruikt u cannabis voor medicinale doeleinden op doktersrecept of zonder doktersrecept? 
1. Op doktersrecept         [OpDokter] 
2. Zonder doktersrecept        [ZoDokter] 
3. Zowel op doktersrecept als zonder doktersrecept     [Beide] 
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Straat

Deal2

Intrnet

Anders

Drug7 = [Koop]/[Beide] anders

Drug9

Drug_A = [Ja30Dgn]/[Ja12mnd]

CanRecept

anders

andersDrug9 = [Medicijn]/[Beide]
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*Scherm* 
 
Middag 

Wilt u bij de volgende voorvallen aangeven hoe vaak u hiermee te maken heeft gehad @A in de 
afgelopen 12 maanden@A? 
 
Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden heeft u cannabis gebruikt voor de middag? 
[TNooitVaak] 
1. Nooit         [Nooit] 
2. Zelden         [Zelden] 
3. Af en toe         [AfToe] 
4. Best vaak         [BVaak] 
5. Heel vaak         [HVaak] 

 
Alleen 

Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden heeft u cannabis gebruikt terwijl u alleen was? 
[TNooitVaak] 

 
Geheugen 

Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden heeft u geheugenproblemen gehad als u cannabis 
gebruikt? 
[TNooitVaak] 
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Middag

Alleen

Geheugen

andersDrug_A = [Ja30Dgn]/[Ja12mnd]
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*Scherm* 
 

Minder 
Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden hebben uw vrienden of familie u verteld dat u minder 
cannabis zou moeten gebruiken of dat u zou moeten stoppen? 
[TNooitVaak] 

 
Stoppen 

Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden heeft u geprobeerd om te stoppen met cannabis zonder 
dat het lukte? 
[TNooitVaak] 

 
Probleem 

Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden heeft u problemen gehad door uw cannabisgebruik? 
Met problemen wordt bijvoorbeeld een ruzie, een gevecht, een ongeluk of slechte 
schoolresultaten bedoeld. 
[TNooitVaak] 
 

*Scherm* 
 

GroupPsyAct 
AlgIntroPsy 

Sommige stoffen bootsen de werking na van drugs zoals ecstasy, cocaïne of amfetamine. Deze 
stoffen worden ook wel nieuwe psychoactieve stoffen of ‘legal highs’ genoemd.  
Heeft u een van de volgende stoffen in @Ade afgelopen 12 maanden@A wel eens gebruikt?  
 

PsyAct_A 
Mefedron, ook wel meow meow of 4-MMC genoemd 

PsyAct_B 
Synthetische cannabis, bijvoorbeeld Spice 

PsyAct_C 
4-Fluoramfetamine, ook wel 4-FA, 4-FMP of Flux genoemd 

PsyAct__D 
Methoxetamine, ook wel MXE of Mexxy genoemd 

PsyAct_E 
6-APB, ook wel Benzo Fury genoemd 

PsyAct_E2 
        2C-B 
PsyAct_F 

Een ander middel 
  AndPsyAct 
  Welk middel is dat dan?  
  STRING[50] 
 1. Ja          [Ja] 
 2. Nee          [Nee] 
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Minder

Stoppen

Probleem

andersDrug_A = [Ja30Dgn]/[Ja12mnd]

GroupPsyAct

PsyAct_E

PsyAct_D

PsyAct_C

PsyAct_B

PsyAct_F = [Ja]

AndPsyAct

anders

PsyAct_A

PsyAct_F

PsyAct_E2
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*Scherm* 
 
Drug15A 

Heeft u ($6: mefedron)($7: spice)($8: Flux )($9: Mexxy)($10:  6-APB )($12: 2C-B)($11: <ander 
middel>) wel eens via internet gekocht?  
1. Ja          [Ja] 
2. Nee          [Nee] 
3. Weet ik niet         [WeetNiet] 
4. Wil ik liever niet zeggen        [Weigert] 

 
Drug15B 

Welk middel heeft u wel eens via internet gekocht? 
>>Meer antwoorden mogelijk.<< 
1. ($6: Mefedron)         [Mefe] 
2. ($7: Spice)         [Spice] 
3. ($8: Flux )         [Flux] 
4. ($9: Mexxy)         [Mexxy] 
5. ($10:  6-APB )         [APB] 
6. ($12: 2C-B)         [CB] 
7. ($11: <ander middel>)        [Ander] 
8. Geen          [Geen] 
9. Weet ik niet         [WeetNiet] 
10. Wil ik liever niet zeggen       [Weigert] 

 
Harde Controle  

Het antwoord ‘Geen’  kan niet in combinatie voorkomen met een ander antwoord. Pas a.u.b. uw 
antwoord aan. 
 

Harde Controle  
Het antwoord ‘Weet ik niet  of ‘Wil ik liever niet zeggen’  kan niet in combinatie voorkomen met 
een ander antwoord. Pas a.u.b. uw antwoord aan. 
 

*Scherm* 
 
ProbeerC 

Hoe schadelijk denkt u dat het is, lichamelijk of anders, om de volgende dingen te doen?  
 
Eén of twee keer wiet of hasj proberen. 
[TSchadelyk] 
 

AfToeC 
Af en toe wiet of hasj roken. 
[TSchadelyk] 

 
RegelC 

Regelmatig wiet of hasj roken. 
[TSchadelyk] 
  



LEEFSTIJLMONITOR 2018 CAWI - Drugs 
 

LSM18 versie 2.8 dd. 11-10-2017 
168 

 

 

anders

Drug15A

Afl_PsyAct = 1

Afl_PsyAct = 0
Als PsyAct_A = [Ja] ($6) dan Afl_PsyAct = Afl_PsyAct + 1  
Als PsyAct_B = [Ja] ($7) dan Afl_PsyAct = Afl_PsyAct + 1
Als PsyAct_C = [Ja] ($8) dan Afl_PsyAct = Afl_PsyAct + 1
Als PsyAct_D = [Ja] ($9) dan Afl_PsyAct = Afl_PsyAct + 1
Als PsyAct_E = [Ja] ($10) dan Afl_PsyAct = Afl_PsyAct + 1

Als PsyAct_E2 = [Ja] ($12) dan Afl_PsyAct = Afl_PsyAct + 1 
Als PsyAct_F = [Ja] ($11) dan Afl_PsyAct = Afl_PsyAct + 1

Afl_PsyAct > 1

Drug15B

ProbeerC

AfToeC

RegelC
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*Scherm* 
 
ProbeerX 

Eén of twee keer ecstasy (XTC) proberen. 
[TSchadelyk] 

 
RegelX 

Regelmatig ecstasy gebruiken. 
[TSchadelyk] 

 
ProbeerA 

Eén of twee keer amfetamine (pep, uppers, speed) proberen. 
[TSchadelyk] 

 
RegelA 

Regelmatig amfetamine gebruiken. 
[TSchadelyk] 
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RegelX

ProbeerA

RegelA

ProbeerX

EndBlock  
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BLOK [PRESSPORT] PRESTATIEVERHOGENDEMIDDELEN IN DE SPORT 
 
*Scherm* 
 
SportLid 

Dan nu iets anders. 
 
Bent u lid van een sportvereniging of heeft u een abonnement op een fitnesscentrum, 
sportschool, zwembad of een andere sportaanbieder?  
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<< 
SET [ ] 
1. Lid van een sportvereniging        [Sport] 
2. Abonnement op fitnesscentrum of sportschool    [School] 
3. Abonnement op een  zwembad of andere sportaanbieder    [Abon] 
4. Geen van deze        [Geen] 

 
Harde Controle 1 

Het antwoord ‘Geen van deze’  kan niet in combinatie voorkomen met een ander antwoord. Pas 
a.u.b. uw antwoord aan. 

 
DagSport 

Hoeveel dagen per week doet u normaal gesproken aan sport? 
[0..7] 

 
*Scherm* 
 
Sport 

Welke sport(en) beoefent u? (bijvoorbeeld fitness/conditietraining, tennis, hardlopen, voetbal). 
>>Maximaal 4 sporten opschrijven<<  
 

Sport1                                                                                                                  
      a. 
EMPTY 
Sport2 
      a. 
EMPTY 
Sport3 
      a. 
EMPTY 
Sport4 
      a. 
EMPTY 
      String[255] 
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SportLid

Alle respondenten

Harde Controle 1

DagSport

[Geen] EN Aantal antwoorden > 1 anders EN 
SportLid = response

Sport1

Sport2

Sport4

Sport3

andersDagSport >= 1
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*Scherm* 
 
Training 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden deelgenomen aan lessen, cursussen, trainingen, 
competitie, toernooien of sportevenementen? 
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<< 
SET [] 

1. Lessen, cursussen of trainingen      [Training] 
2. Competitie         [Comp] 
3. Toernooien of sportevenementen      [Toernooi] 
4. Geen van deze         [Geen] 

 
Harde Controle 2 

Het antwoord ‘Geen van deze’  kan niet in combinatie voorkomen met een ander antwoord. Pas 
a.u.b. uw antwoord aan. 

 
*Scherm* 

 
MiddelOoit 

De volgende vragen gaan over prestatie-verhogende middelen in de sport. Deze middelen 
worden gebruikt om een slank of gespierd lichaam te krijgen, of om de duurprestatie te 
verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn anabole steroïden, groeihormonen, EPO, amfetamine of 
cafeïne in hoge doses. 

 
Heeft u zelf wel eens middelen gebruikt om uw sportprestatie te verbeteren of om een slank of 
gespierd lichaam te krijgen? 
1. Ja         [Ja] 
2. Nee         [Nee] 
3. Weet ik niet        [WeetNiet] 
4. Wil ik liever niet zeggen      [Weigert] 

 
*Scherm* 
 
HoeOud 

Hoe oud was u toen u de eerste keer middelen gebruikte om een slank of gespierd lichaam te 
krijgen, of om de sportprestatie te verbeteren?  
>>Als u het niet precies weet mag u schatten.<< 
 [0…99] jaar 

 
MidAfgJr 

Heeft u dit soort middelen in de afgelopen 12 maanden gebruikt? 
1. Ja         [Ja] 
2. Nee         [Nee] 
3. Weet ik niet        [WeetNiet] 
4. Wil ik liever niet zeggen      [Weigert] 
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Training

Harde Controle 2

MiddelOoit

HoeOud

[Ja]

EndBlock

MidAfgJr

DagSport >= 1

[Geen] EN Aantal antwoorden > 1

anders

anders

anders
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*Scherm* 
 

WlkMiddel_A 
Nu volgt een aantal sportprestatie-verhogende middelen. Kunt u van elk middel aangeven of u 
het in de afgelopen 12 maanden gebruikt heeft? Als u liever geen antwoord wilt geven, kunt u 
dit ook aangeven. 
 
Heeft u in de afgelopen 12 maanden anabole-androgene steroïden, zoals testosteron, nandrolon 
of stanozolol gebruikt? 
1.  Ja         [Ja] 
2. Nee         [Nee] 
3. Weet ik niet        [WeetNiet] 
4. Wil ik liever niet zeggen      [Weigert] 

 
WlkMiddel_B 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden prohormonen van anabolen, zoals DHEA of androsteendion 
gebruikt? 
1. Ja         [Ja] 
2. Nee         [Nee] 
3. Weet ik niet        [WeetNiet] 
4. Wil ik liever niet zeggen      [Weigert] 

 
WlkMiddel_C 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden groeihormonen of insuline gebruikt? 
1. Ja         [Ja] 
2. Nee         [Nee] 
3. Weet ik niet        [WeetNiet] 
4. Wil ik liever niet zeggen      [Weigert] 

 
WlkMiddel_D 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden schildklierpreparaten, zoals levothyroxine of t3 gebruikt? 
1. Ja         [Ja] 
2. Nee         [Nee] 
3. Weet ik niet        [WeetNiet] 
4. Wil ik liever niet zeggen      [Weigert] 
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WlkMiddel_A

WlkMiddel_B

WlkMiddel_C

WlkMiddel_D

MidAfgJr = [Ja] anders
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*Scherm* 
WlkMiddel_E 
 Heeft u in de afgelopen 12 maanden amfetamine, cocaïne, of efedrine gebruikt om uw 

sportprestatie te verhogen? 
1. Ja         [Ja] 
2. Nee         [Nee] 
3. Weet ik niet        [WeetNiet] 
4. Wil ik liever niet zeggen      [Weigert] 

 
WlkMiddel_F 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden EPO gebruikt? 
1. Ja         [Ja] 
2. Nee         [Nee] 
3. Weet ik niet        [WeetNiet] 
4. Wil ik liever niet zeggen      [Weigert] 

 
*Scherm* 
 
WlkMiddel_And 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden een ander middel gebruikt om de sportprestatie te 
verhogen? 
<<Meerdere antwoorden mogelijk.>> 
SET [] 
1. Ja, creatine        [Creatine] 
2. Ja, eiwit-shakes        [Eiwit] 
3. Ja, pre-workout       [PreWO] 
4. Ja, cafeïne        [Cafeine] 
5. Ja, een ander middel       [Overig] 
6. Nee         [Nee] 
7. Weet ik niet        [WeetNiet] 
8. Wil ik liever niet zeggen      [Weigert] 

 
Harde Controle 1  

Het antwoord ‘Nee’ kan niet in combinatie voorkomen met een ander antwoord. Pas a.u.b. uw 
antwoord aan. 
 

Harde Controle 2  
Het antwoord ‘Weet ik niet  of ‘Wil ik liever niet zeggen’  kan niet in combinatie voorkomen met 
een ander antwoord. Pas a.u.b. uw antwoord aan. 
 

AndWlkMiddel_And 
STRING[50] 
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WlkMiddel_E

andersMidAfgJr = [Ja]

WlkMiddel_And

WlkMiddel_F

Harde Controle 2

[WeetNiet] / [Weigert] in Andwoordset 
WlkMiddel_And EN aantal antwoorden > 1

Harde Controle 1

[Nee] in Antwoordset WlkMidel_And 
EN aantal antwoorden > 1

[Overig] anders

AndWlkMiddel_And
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*Scherm* 
 
WlkMiddel_Overig 

U gaf aan de afgelopen 12 maanden middelen te hebben gebruikt om uw sportprestatie te 
verbeteren of om een slank of gespierd lichaam te krijgen. Van de voorbeelden die we tot nu 
toe hebben genoemd geeft u aan deze niet gebruikt te hebben. 
Welk middel heeft u wel gebruikt? 

       STRING [140] 
       DK, RF 
        
*Scherm* 
 
WlkMiddel_MerkA 

U geeft aan in de afgelopen 12 maanden ($1: creatine $2: eiwit-shakes $3: pre-workout $4: 
cafeïne $5: <AndWlkMiddel_And> $6: <WlkMiddel_Overig>) te hebben gebruikt.  
Weet u het merk of de productnaam hiervan? 
1. Ja, namelijk        [Ja] 
2. Nee         [Nee] 
3. Wil ik liever niet zeggen      [Weigert] 

 
WlkMiddel_MerkB 
        STRING [140] 
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anders
MidAfgJr = [Ja] EN 

(WlkMiddel_A = [Nee] and WlkMiddel_B = [Nee] and 
WlkMiddel_C = [Nee] and WlkMiddel_D = [Nee] and 
WlkMiddel_E = [Nee] and WlkMiddel_F = [Nee] and 

WlkMiddel_And = [Nee]) 

WlkMiddel_Overig

WlkMiddel_MerkA

Afl_WlkMiddel_And  = 0
Als WlkMiddel_And = [Creatine] ($1) dan Afl_WlkMiddel_And = Afl_WlkMiddel_And + 1

Als WlkMiddel_And = [Eiwit] ($2) dan Afl_WlkMiddel_And = Afl_WlkMiddel_And + 1
Als WlkMiddel_And = [PreWO] ($3) dan Afl_WlkMiddel_And = Afl_WlkMiddel_And + 1  
Als WlkMiddel_And = [Cafeine] ($4) dan Afl_WlkMiddel_And = Afl_WlkMiddel_And + 1
Als WlkMiddel_And = [Overig] ($5) dan Afl_WlkMiddel_And = Afl_WlkMiddel_And + 1

Als WlkMiddel_Overig = response ($6) dan Afl_WlkMiddel_And = Afl_WlkMiddel_And + 1

MidAfgJr = [Ja]

Afl_WlkMiddel_And = 1  Loop 1x
Afl_WlkMiddel_And = 2  Loop 2x
Afl_WlkMiddel_And = 3  Loop 3x
Afl_WlkMiddel_And = 4  Loop 4x
Afl_WlkMiddel_And = 5  Loop 5x
Afl_WlkMiddel_And = 6  Loop 6x

Start Loop Afl_WlkMiddel_And [1..6]

WlkMiddel_MerkB

[Ja] anders

anders

Eind Loop Afl_WlkMiddel_And [1..6]
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*Scherm* 
 
WaarMiddl 

Hoe bent u aan ($1: dit middel; $2: deze middelen) gekomen? 
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<< 
SET [] 
1. Via een arts        [Arts] 
2. Via een trainer, sportvereniging, fitnesscentrum of sportschool  [Trainer] 
3. Via familie, vrienden of kennissen      [Familie] 
4. Via internet        [Internet] 
5. Zelf gekocht in een winkel in Nederland    [Winkel] 
6. Zelf gehaald in het buitenland      [Buitenland] 
7. Anders, namelijk       [Anders] 
8. Weet ik niet        [WeetNiet] 
9. Wil ik liever niet zeggen      [Weigert] 

 
WaarMiddlA 
STRING [140] 
 
Harde Controle  

Het antwoord ‘Weet ik niet  of ‘Wil ik liever niet zeggen’  kan niet in combinatie voorkomen met 
een ander antwoord. Pas a.u.b. uw antwoord aan. 
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WaarMiddel

WaarMiddelA

anders[Anders]

MidAfgJr = [Ja] anders

AFL_TelMid = 0

Als WlkMiddel_A = [Ja] dan AFL_TelMid  = AFL_TelMid + 1
Als WlkMiddel_B = [Ja] dan AFL_TelMid  = AFL_TelMid + 1
Als WlkMiddel_C = [Ja] dan AFL_TelMid = AFL_TelMid + 1
Als WlkMiddel_D = [Ja] dan AFL_TelMid = AFL_TelMid + 1
Als WlkMiddel_E = [Ja] dan AFL_TelMid = AFL_TelMid + 1
Als WlkMiddel_F = [Ja] dan AFL_TelMid = AFL_TelMid + 1

Als WlkMiddel_And = [Creatine] dan AFL_TelMid = AFL_TelMid + 1
Als WlkMiddel_And = [Eiwit] dan AFL_TelMid = AFL_TelMid + 1

Als WlkMiddel_And = [PreWO] dan AFL_TelMid = AFL_TelMid + 1
Als WlkMiddel_And = [Cafeine] dan AFL_TelMid = AFL_TelMid + 1
Als WlkMiddel_And = [Overig] dan AFL_TelMid = AFL_TelMid + 1

Als WlkMiddel_Overig = response dan AFL_TelMid = AFL_TelMid + 1

AFL_TelMid = 1 ($1) 
AFL_TelMid > 1 ($2) 
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*Scherm* 
 
DoelMiddel 

Met welk doel heeft u ($1: dit middel; $2: deze middelen) wel eens genomen?  
>>Meer antwoorden mogelijk.<< 
1. Om beter te presteren tijdens wedstrijden 
2. Om beter te presteren tijdens trainingen 
3. Om beter te presteren tijdens werk of studie 
4. Voor een sneller herstel na training of wedstrijd 
5. Om sneller terug te keren na een blessure 
6. Om een slanker uiterlijk te krijgen 
7. Om een gespierder uiterlijk te krijgen 
8. Om uw duurprestatie te verbeteren 
9. Om u veiliger te voelen in het sociale leven 
10. Anders, namelijk 
11. Geen van deze 

 
DoelMiddel_A 

STRING [140] 
 
Harde Controle 3 

Het antwoord ‘Geen van deze’  kan niet in combinatie voorkomen met een ander antwoord. Pas a.u.b. uw 
antwoord aan. 

 
*Scherm* 

 
KlachtMiddel 

Heeft u als gevolg van het gebruik van ($1: dit middel; $2: deze middelen) gezondheidsklachten ervaren? 
1. Ja         [Ja] 
2. Nee         [Nee] 
3. Weet ik niet        [WeetNiet] 
4. Wil ik liever niet zeggen       [Weigert] 

 
HulpMiddel 

Heeft u medische hulp ingeroepen als gevolg van deze gezondheidsklachten? 
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<< 
SET [] 
1. Ja, bij mijn huisarts 
2. Ja, bij de Spoedeisende Hulp Afdeling in een ziekenhuis 
3. Ja, bij een specialistische arts in een ziekenhuis 
4. Ja, bij een ander persoon, namelijk 
5. Nee 

 
HulpMiddelA 

STRING [140] 
 

Harde Controle  
Het antwoord ‘Nee’ kan niet in combinatie voorkomen met een ander antwoord. Pas a.u.b. uw antwoord 
aan. 
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DoelMiddel

DoelMiddel_AHarde Controle 3

[Geen] in DoelMiddel EN aantal 
antwoorden > 1

[Anders] in DoelMiddel EN 
[Geen] niet in DoelMiddel

anders

anders

KlachtMiddel

HulpMiddel

HulpMiddelA

MidAfgJr = [Ja]

[Ja]

anders

anders

[Anders]

AFL_TelMid = 1 ($1) 
AFL_TelMid > 1 ($2) 
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*Scherm* 
 
MidToek 

Bent u van plan om in de toekomst nogmaals sportprestatie-verbeterende middelen te 
gebruiken?  
1. Ja         [Ja] 
2. Nee         [Nee] 
3. Weet ik niet        [WeetNiet] 
4. Wil ik liever niet zeggen      [Weigert] 

 
MidToekNiet 

Welke redenen spelen hierbij een rol? 
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<< 
SET [ ] 
1. Ik sport niet meer       [SportGestopt] 
2. Ik geef minder om mijn uiterlijk      [Uiterlijk] 
3. Ik heb zelf gezondheidsklachten gekregen door het gebruik  [KlachtenZelf] 
4. Ik heb gezien dat anderen gezondheidsklachten hebben gekregen door het gebruik 

         [KlachtenAnder] 
5. Ik kan het niet meer betalen      [Kosten] 
6. Ik kan niet meer aan de middelen komen    [GeenToegang] 
7. Anders, namelijk       [Anders] 
8. Weet ik niet        [WeetNiet] 
9. Wil ik liever niet zeggen      [Weigert] 

 
MidToekNietA 

STRING [140] 
 
Harde Controle  

Het antwoord ‘Weet ik niet  of ‘Wil ik liever niet zeggen’  kan niet in combinatie voorkomen met 
een ander antwoord. Pas a.u.b. uw antwoord aan. 
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MidToekNietA

EndBlock

anders

anders

anders

[Nee]

[Anders]

Harde Controle 

[Weetniet] of [Weigert] in Antwoordset 
MidToekNiet  EN aantal antwoorden > 1

MidAfgJr = [Ja]

MidToek

MidToekNiet
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BLOK [Werving] WERVING EN AFSLUITING 
 
*Scherm* 

 
Werving 
 Dit waren de vragen voor dit onderzoek. 

De mogelijkheid bestaat dat wij ($A: u $B: uw kind) in de toekomst nog eens willen benaderen 
voor een  vergelijkbaar onderzoek.  
Zou u dat goed vinden? 

 TJaNee 
 
Aanwezig 

Dan willen we tot slot nog graag weten of u deze vragenlijst alleen hebt ingevuld of met iemand  
anders samen? 
1. Alleen         [Alleen] 
2. Alleen, maar er zat wel iemand bij     [AlleenBij] 
3. Samen met iemand anders      [Samen] 
4. Weet ik niet        [WeetNiet] 

 
*Scherm* 
 
Afsluit 

Dit waren alle vragen. 
We verzoeken u nog vriendelijk de vragenlijst naar het CBS te zenden. Door op de knop 
'Volgende' onderaan in dit scherm te klikken, komt u in het scherm waar u de vragenlijst kunt 
verzenden. 

 
  Hartelijk dank voor de tijd die u voor het onderzoek vrij heeft kunnen maken. 
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Werving

Alle respondenten

Afsluit

Einde Vragenlijst

Admin.Eindresultaatcode = 30

Aanwezig

andersNewHhbox_AFL_LFT_OP => 12
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