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CAA001_ 

Een tijdje geleden stuurden we u een brief om u uit te nodigen voor dit interview, samen met een 
verklaring gegevensbescherming. 
Heeft u deze verklaring ontvangen?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nee 
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CAA002_ 

In dat geval zal ik de belangrijkste punten uit de verklaring voor u samenvatten. Verder 
beantwoord ik graag al uw vragen over de bescherming van uw gegevens.  
 
De Universiteit Antwerpen is, in samenwerking met SHARE-ERIC, verantwoordelijk voor het 
uitvoeren van het onderzoek. Het Centrum voor Demografie, Familie en Gezondheid aan de 
Universiteit Antwerpen coördineert de interviews.  
 
Het doel van dit onderzoek is om wetenschappers te voorzien van gegevens over gezondheid, 
sociaaleconomische status, en sociale en familienetwerken. Daarmee kunnen zij hun 
onderzoeksvragen met betrekking tot de vergrijzing van de bevolking beantwoorden.  
 
Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Het 
telefoongesprek wordt niet opgenomen. Tijdens het interview voer ik uw antwoorden in op een 
computer. Die worden samen met enkel een codenummer opgeslagen. Met andere woorden, uw 
naam en contactgegevens worden strikt gescheiden opgeslagen van de informatie die u tijdens 
het interview verstrekt. 
Deze gegevens worden enkel opgeslagen tot het einde van de laatste interviewronde van de 
SHARE-studie. Na het verzamelen van de individuele interviews zullen ze worden 
samengevoegd zonder namen en adressen en later zullen de interviewgegevens enkel gebruikt 
worden voor onderzoeksdoeleinden in verschillende analyses, zonder dat onderzoekers uw 
identiteit kunnen achterhalen. De resultaten van de analyses worden enkel in geanonimiseerde 
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vorm gepresenteerd.  
 
Indien we bij een vraag komen waarop u niet wenst te antwoorden, laat me dit dan weten, dan ga 
ik naar de volgende vraag. Niet deelnemen heeft geen nadelige consequenties voor u. U kunt de 
toestemming ook op elk moment intrekken; daar zullen we dan in de toekomst rekening mee 
houden. Daarnaast heeft u enkele andere rechten wat betreft gegevensbescherming. In de 
volgende stap zal ik u vertellen hoe u meer informatie kunt krijgen over uw rechten.  
 
Gaat u akkoord om deel te nemen aan deze studie?  
 
IWER: Beantwoord alle vragen die R heeft.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja, respondent stemt in met deelname. 

2. Nee, respondent weigert deel te nemen. Interview niet mogelijk. 
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CAA003_ 

Dank u wel. Voor meer informatie kunt u bellen naar 03/265.55.39 of mailen naar 
share@uantwerpen.be. Daarnaast kunnen we u de verklaring gegevensbescherming opnieuw 
toesturen. 
Wilt u dat we de verklaring nogmaals opsturen?  
 
IWER: Geef de respondent voldoende tijd om het telefoonnummer en/of het e-mailadres te 
noteren.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja, R wil de verklaring gegevensbescherming graag opnieuw ontvangen 

2. Nee, R heeft naar tevredenheid informatie ontvangen 
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CAA004_ 

Als u vragen heeft over de verklaring gegevensbescherming, beantwoord ik ze graag. Laat me 
nog eens benadrukken dat deelname aan dit interview geheel vrijwillig is en dat alle bekomen 
informatie vertrouwelijk behandeld wordt. Het telefoongesprek wordt niet opgenomen. 
Tijdens het interview voer ik uw antwoorden in op een computer. Uw antwoorden zullen enkel 
gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden, zonder dat de onderzoekers uw identiteit zullen 
kunnen achterhalen. Indien we bij een vraag komen waarop u niet wenst te antwoorden, laat me 
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dit dan weten, dan ga ik naar de volgende vraag.   
 
Gaat u akkoord om deel te nemen aan deze studie?  
 
IWER: Beantwoord alle vragen die R heeft. 
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. De verklaring gegevensbescherming werd aan R verstrekt. Respondent stemt in met 

deelname. 

2. De verklaring gegevensbescherming werd aan R verstrekt. Respondent weigert deel te 
nemen. Interview niet mogelijk. 
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CAA005_ 

IWER: Weet u zeker dat de respondent heeft geweigerd om mee te werken?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja, R heeft geweigerd. Beëindig interview. 

2. Nee, R heeft ingestemd met deelname. Doorgaan met interview. 
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CADN042_ 

IWER: Noteer het geslacht van de respondent (vraag indien niet zeker).  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Man 

2. Vrouw 
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CADN002_ 

In welke maand bent u geboren?  
  
Answer type: Integer 
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CADN003_ 

In welk jaar bent u geboren?  
  
Answer type: Integer 
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CAA006_ 

Woont u momenteel thuis of bent u tijdelijk verhuisd vanwege het coronavirus?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Thuis 

2. Woont nu tijdelijk ergens anders 
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CAA010_ 

Nu volgt een reeks vragen over hoe u bent getroffen door het coronavirus.  
  
Answer type: None 
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CAPH003_ 

Hoe zou u zeggen dat uw gezondheid was vóór de uitbraak van het coronavirus? Uitstekend, zeer 
goed, goed, redelijk of slecht?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Uitstekend 

2. Zeer goed 

3. Goed 

4. Redelijk 

5. Slecht 
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CAH002_ 

Als u uw gezondheid vergelijkt met die van vóór de uitbraak van het coronavirus, zou u dan 
zeggen dat uw gezondheid is verbeterd, verslechterd of ongeveer gelijk is gebleven?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Verbeterd 

2. Verslechterd 

3. Ongeveer gelijk gebleven 
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CAH003_ 

Is er sinds ons laatste interview een ernstige ziekte of gezondheidsprobleem bij u vastgesteld?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nee 
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CAH004_ 

Heeft u een van de volgende ziektes of aandoeningen? Antwoord alstublieft steeds met een 'ja' of 
'nee'.  
 
IWER: Hiermee bedoelen we dat een dokter u heeft verteld dat u deze aandoening heeft, en dat u 
op dit moment behandeld wordt voor deze aandoening of er last van ondervindt.  
 
IWER: LEES VOOR.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAH004_1 Een gebroken heup? 
CAH004_2 Diabetes of een hoog bloedsuikergehalte? 
CAH004_3 Hoge bloeddruk of hypertensie? 
CAH004_4 Een hartaanval, inclusief hartinfarct of coronaire trombose of een ander 
hartprobleem, inclusief hartfalen? 
CAH004_5 Een chronische longziekte zoals chronische bronchitis of emfyseem? 
CAH004_6 Kanker of een kwaadaardige tumor, met inbegrip van leukemie of lymphoma, doch 
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met uitzondering van kleine huidkankers? 
CAH004_7 Een andere ziekte of aandoening? 
Categories: 
1.  Ja 

5.  Nee 

-1. Weet niet 

-2. Wil niet zeggen 
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CAPH089_ 

Hebt u de afgelopen zes maanden of langer last gehad van de volgende problemen? Antwoord 
alstublieft steeds met een 'ja' of 'nee'.  
 
IWER: LEES VOOR.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAPH089_1 Vallen 
CAPH089_2 Angst om te vallen 
CAPH089_3 Duizeligheid, flauwtes, tijdelijk geheugen- of bewustzijnsverlies (black-out) 
CAPH089_4 Vermoeidheid 
Categories: 
1.  Ja 

5.  Nee 

-1. Weet niet 

-2. Wil niet zeggen 
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CAH006_ 

Neemt u regelmatig geneesmiddelen die door een dokter zijn voorgeschreven?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nee 
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CAH007_ 

Neemt u een van de volgende geneesmiddelen? Antwoord alstublieft steeds met een 'ja' of 'nee'. 
Medicijnen bij...  
 
IWER: LEES VOOR.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAH007_1 Een hoog cholesterolgehalte in het bloed? 
CAH007_2 Een hoge bloeddruk? 
CAH007_3 Ziekten van de kransslagader of hersenslagader? 
CAH007_4 Andere hartziekten? 
CAH007_5 Diabetes? 
CAH007_6 Chronische bronchitis? 
Categories: 
1.  Ja 

5.  Nee 

-1. Weet niet 

-2. Wil niet zeggen 
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CAH010_ 

Bent u sinds de corona-uitbraak het huis uit geweest?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nee 
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CAH011_ 

Hoe vaak heeft u, sinds de corona-uitbraak, de volgende activiteiten gedaan in vergelijking met 
vóór de corona-uitbraak? Helemaal niet meer, minder vaak, ongeveer even vaak, of vaker?  
 
IWER: Lees iedere activiteit voor en selecteer het passende antwoord.  
  
Question type: Table 
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Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAH011_1 Winkelen of boodschappen doen? 
CAH011_2 Een wandeling maken? 
CAH011_3 Samenkomen met meer dan 5 personen van buiten uw huishouden? 
CAH011_4 Familieleden bezoeken? 
Categories: 
1.  Helemaal niet meer 

2.  Minder vaak 

3.  Ongeveer even vaak 

4.  Vaker 

5.  Niet van toepassing 

-1. Weet niet 

-2. Wil niet zeggen 
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CAH012_ 

Hoe vaak heeft u een mondmasker gedragen als u naar buiten ging in de openbare ruimte? Was 
dat altijd, vaak, soms of nooit?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Altijd 

2. Vaak 

3. Soms 

4. Nooit 
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CAH013_ 

Hoe vaak heeft u afstand gehouden tot anderen als u naar buiten ging? Was dat altijd, vaak, soms 
of nooit?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Altijd 

2. Vaak 

3. Soms 

4. Nooit 
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CAH014_ 

Heeft u uw handen vaker dan gewoonlijk gewassen?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nee 
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CAH015_ 

Heeft u vaker dan gewoonlijk speciale handreinigingsmiddelen of desinfecterende vloeistoffen 
gebruikt?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nee 
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CAH016_ 

Heeft u er extra op gelet om uw mond te bedekken als u hoest of niest?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nee 
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CAH017_ 

Heeft u medicijnen genomen als voorzorgsmaatregel tegen het coronavirus?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
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1. Ja 

5. Nee 
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CAH020_ 

Voelde u zich de afgelopen maand zenuwachtig, angstig of gespannen?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nee 
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CAH021_ 

Was dat meer, minder, of ongeveer evenveel als vóór de corona-uitbraak?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Meer 

2. Minder 

3. Ongeveer evenveel 
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CAMH002_ 

Bent u in de afgelopen maand triest of gedeprimeerd geweest?  
 
IWER: Als de respondent om toelichting vraagt, zeg dan "met triest of gedeprimeerd bedoelen 
we ellendig, neerslachtig of verdrietig".  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nee 
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CAMH802_ 

Was dat meer, minder, of ongeveer evenveel als vóór de corona-uitbraak?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Meer 

2. Minder 

3. Ongeveer evenveel 
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CAMH007_ 

Hebt u de laatste tijd slaapproblemen gehad?  
 
IWER: NIET VOORLEZEN.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Slaapproblemen of recente veranderingen in het slaapritme 

2. Geen slaapproblemen 

 
Page 31 

CAMH807_ 

Was dat meer, minder, of ongeveer evenveel als vóór de corona-uitbraak?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Meer 

2. Minder 

3. Ongeveer evenveel 
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CAMH037_ 

Hoe vaak voelt u zich eenzaam? Vaak, soms, of bijna nooit of nooit?  
  
Answer type: Radiobuttons 
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Categories: 
1. Vaak 

2. Soms 

3. Bijna nooit of nooit 
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CAMH837_ 

Was dat meer, minder, of ongeveer evenveel als vóór de corona-uitbraak?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Meer 

2. Minder 

3. Ongeveer evenveel 
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CAC001_ 

Nu zal ik u vragen of u, iemand in uw familie, of een van uw buren of vrienden getroffen is door 
corona.  
  
Answer type: None 
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CAC002_ 

Heeft u of iemand die dicht bij u staat sinds de corona-uitbraak symptomen gehad die u zou 
kunnen toeschrijven aan het coronavirus; bijvoorbeeld hoesten, koorts of moeite met ademhalen?  
 
IWER: De respondent kan denken aan mensen die dichtbij wonen en mensen die emotioneel 
dichtbij staan, zoals familieleden.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nee 
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CAC003 

Wie was dat? Vertel me alstublieft wat hun relatie is tot u.  
 
IWER: Selecteer alles wat van toepassing is en voer het aantal personen in in het invulvakje 
rechts.  
IWER: VRAAG DOOR: 'Zijn er nog meer?'  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Respondent zelf 

2.  Echtgeno(o)t(e) of partner 

3.  Ouder 

4.  Kind 

5.  Ander huishoudlid 

6.  Ander familielid van buiten het huishouden 

7.  Buur, vriend(in) of collega 

8.  Zorgverlener (professioneel of informeel) 

97. Iemand anders 

CAC003_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC003" 

CAC003_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC003" 

CAC003_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC003" 

CAC003_6b 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC003" 

CAC003_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC003" 

CAC003_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC003" 
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CAC003_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC003" 
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CAC004_ 

Bent u of iemand die dicht bij u staat positief getest op het coronavirus, wat wil zeggen dat u of 
die ander besmet was met het coronavirus?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nee 
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CAC005 

Wie was er positief getest? Vertel me alstublieft wat hun relatie is tot u.  
 
IWER: Selecteer alles wat van toepassing is en voer het aantal personen in in het invulvakje 
rechts.  
IWER: VRAAG DOOR: 'Zijn er nog meer?'  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Respondent zelf 

2.  Echtgeno(o)t(e) of partner 

3.  Ouder 

4.  Kind 

5.  Ander huishoudlid 

6.  Ander familielid van buiten het huishouden 

7.  Buur, vriend(in) of collega 

8.  Zorgverlener (professioneel of informeel) 

97. Iemand anders 

CAC005_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC005" 
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CAC005_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC005" 

CAC005_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC005" 

CAC005_6b 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC005" 

CAC005_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC005" 

CAC005_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC005" 

CAC005_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC005" 
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CAC007_ 

Bent u of iemand die dicht bij u staat negatief getest op het coronavirus, wat wil zeggen dat u of 
die ander niet besmet was met het coronavirus of ervan hersteld was?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nee 
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CAC008 

Wie was er negatief getest? Vertel me alstublieft wat hun relatie is tot u.  
 
IWER: Selecteer alles wat van toepassing is en voer het aantal personen in in het invulvakje 
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rechts.  
IWER: VRAAG DOOR: 'Zijn er nog meer?'  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Respondent zelf 

2.  Echtgeno(o)t(e) of partner 

3.  Ouder 

4.  Kind 

5.  Ander huishoudlid 

6.  Ander familielid van buiten het huishouden 

7.  Buur, vriend(in) of collega 

8.  Zorgverlener (professioneel of informeel) 

97. Iemand anders 

CAC008_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC008" 

CAC008_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC008" 

CAC008_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC008" 

CAC008_6b 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC008" 

CAC008_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC008" 

CAC008_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC008" 

CAC008_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC008" 
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CAC010_ 

Bent u of iemand die dicht bij u staat opgenomen geweest in het ziekenhuis vanwege een 
besmetting met het coronavirus?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nee 
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CAC011 

Wie was er opgenomen in het ziekenhuis? Vertel me alstublieft wat hun relatie is tot u.  
 
IWER: Selecteer alles wat van toepassing is en voer het aantal personen in in het invulvakje 
rechts.  
IWER: VRAAG DOOR: 'Zijn er nog meer?'  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Respondent zelf 

2.  Echtgeno(o)t(e) of partner 

3.  Ouder 

4.  Kind 

5.  Ander huishoudlid 

6.  Ander familielid van buiten het huishouden 

7.  Buur, vriend(in) of collega 

8.  Zorgverlener (professioneel of informeel) 

97. Iemand anders 

CAC011_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC011" 

CAC011_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC011" 
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CAC011_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC011" 

CAC011_6b 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC011" 

CAC011_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC011" 

CAC011_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC011" 

CAC011_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC011" 
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CAC013_ 

Is er iemand die dicht bij u staat overleden door een besmetting met het coronavirus?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nee 
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CAC014 

Het spijt mij om dat te horen. Gecondoleerd. Kunt u me vertellen wie dat was?  
 
IWER: Selecteer alles wat van toepassing is en voer het aantal personen in in het invulvakje 
rechts.  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
2.  Echtgeno(o)t(e) of partner 

3.  Ouder 
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4.  Kind 

5.  Ander huishoudlid 

6.  Ander familielid van buiten het huishouden 

7.  Buur, vriend(in) of collega 

8.  Zorgverlener (professioneel of informeel) 

97. Iemand anders 

CAC014_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC014" 

CAC014_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC014" 

CAC014_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC014" 

CAC014_6b 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC014" 

CAC014_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC014" 

CAC014_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC014" 

CAC014_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC014" 
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CAQ001_ 

De volgende vragen gaan over uw doktersbezoeken en de organisatie van de gezondheidszorg 
sinds de uitbraak van het coronavirus.  
  
Answer type: None 
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CAQ005_ 

Heeft u, sinds de corona-uitbraak, een medische behandeling uitgesteld of geannuleerd omdat u 
bang was om besmet te raken met het coronavirus?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nee 
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CAQ006_ 

Van welk type medische behandeling heeft u afgezien? Antwoord alstublieft steeds met een 'ja' 
of 'nee'. Heeft u afgezien van...  
 
IWER: LEES VOOR.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAQ006_1 Een bezoek aan een huisarts? 
CAQ006_2 Een bezoek aan een medisch specialist, inclusief een tandarts? 
CAQ006_3 Een geplande medische behandeling, inclusief een operatie? 
CAQ006_4 Kinesitherapie, psychotherapie, of rehabilitatie? 
CAQ006_97 Een ander type medische behandeling? 
Categories: 
1.  Ja 

5.  Nee 

-1. Weet niet 

-2. Wil niet zeggen 
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CAQ010_ 

Had u een medische afspraak gepland staan, die de arts of medische instelling heeft uitgesteld 
vanwege het coronavirus?  
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Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nee 
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CAQ011_ 

Welk type medische behandeling moest er uitgesteld worden? Antwoord alstublieft steeds met 
een 'ja' of 'nee'.  
 
IWER: LEES VOOR.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAQ011_1 Een bezoek aan een huisarts? 
CAQ011_2 Een bezoek aan een medisch specialist, inclusief een tandarts? 
CAQ011_3 Een geplande medische behandeling, inclusief een operatie? 
CAQ011_4 Kinesitherapie, psychotherapie, of rehabilitatie? 
CAQ011_97 Een ander type medische behandeling? 
Categories: 
1.  Ja 

5.  Nee 

-1. Weet niet 

-2. Wil niet zeggen 
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CAQ015_ 

Heeft u, sinds de corona-uitbraak, om een afspraak gevraagd voor een medische behandeling en 
deze vervolgens niet gekregen?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nee 
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CAQ016_ 
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Welk type medische behandeling kreeg u niet? Antwoord alstublieft steeds met een 'ja' of 'nee'. 
Was dat...  
 
IWER: LEES VOOR.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAQ016_1 Een bezoek aan een huisarts? 
CAQ016_2 Een bezoek aan een medisch specialist, inclusief een tandarts? 
CAQ016_3 Een geplande medische behandeling, inclusief een operatie? 
CAQ016_4 Kinesitherapie, psychotherapie, of rehabilitatie? 
CAQ016_97 Een ander type medische behandeling? 
Categories: 
1.  Ja 

5.  Nee 

-1. Weet niet 

-2. Wil niet zeggen 
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CAQ025_ 

Bent u, sinds de corona-uitbraak, behandeld in een ziekenhuis?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nee 
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CAQ027_ 

Hoe tevreden was u met de manier waarop u werd behandeld? Heel tevreden, enigszins tevreden, 
enigszins ontevreden of heel ontevreden?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Heel tevreden 

2. Enigszins tevreden 

3. Enigszins ontevreden 

4. Heel ontevreden 
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CAQ028 

Waarom was u ontevreden?  
 
IWER: Laat de respondent alle redenen noemen en selecteer alles wat van toepassing is.  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Lange wachttijd 

2.  Overvol 

3.  Arts en verpleegkundigen hadden geen tijd voor mij 

4.  Tekort aan apparatuur en benodigdheden 

5.  Onvoldoende veiligheidsmaatregelen tegen infecties 

97. Andere 
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CAQ020_ 

Bent u, sinds de corona-uitbraak, naar de huisarts of een medische instelling anders dan een 
ziekenhuis geweest?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nee 
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CAQ021_ 

Was dit bezoek gerelateerd aan het coronavirus?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nee 

 
Page 57 
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CAQ022_ 

Hoe tevreden was u met de manier waarop u werd behandeld? Heel tevreden, enigszins tevreden, 
enigszins ontevreden of heel ontevreden?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Heel tevreden 

2. Enigszins tevreden 

3. Enigszins ontevreden 

4. Heel ontevreden 
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CAQ023 

Waarom was u ontevreden?  
 
IWER: Laat de respondent alle redenen noemen en selecteer alles wat van toepassing is.  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Lange wachttijd 

2.  Overvol 

3.  Arts en verpleegkundigen hadden geen tijd voor mij 

4.  Tekort aan apparatuur en benodigdheden 

5.  Onvoldoende veiligheidsmaatregelen tegen infecties 

97. Andere 
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CAW001_ 

Ik ga nu in op de economische gevolgen van de coronacrisis. Ten eerste gaat het over uw 
werksituatie.  
  
Answer type: None 
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CAEP805_ 
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Werkte u, toen het coronavirus uitbrak, in loondienst, als zelfstandige, of in een familiebedrijf?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nee 
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CAW002_ 

Bent u als gevolg van de coronacrisis uw job kwijtgeraakt, tijdelijk werkloos geworden, of heeft 
u uw bedrijf moeten sluiten?  
 
IWER: Bedrijfssluiting kan zowel tijdelijk als permanent zijn.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nee 
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CAW003_ 

Hoe lang duurde deze werkloosheid, tijdelijke werkloosheid of de sluiting van uw bedrijf?  
 
IWER: Vul het aantal weken in.  
  
Answer type: Integer 
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CAW010_ 

Sinds de corona-uitbraak werkten sommige mensen vanuit huis, anderen op hun gebruikelijke 
werkplek buitenshuis, en anderen deden beide. Hoe zou u uw situatie omschrijven?  
 
IWER: Als R sinds de corona-uitbraak (tijdelijk) werkloos werd of zijn/haar bedrijf moest 
sluiten, moet R denken aan de resterende tijd dat hij/zij werkte tijdens de uitbraak. 'Geen van 
deze' betekent dat R helemaal niet werkte: noch op de gebruikelijke werkplek, noch thuis.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
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1. Werkte enkel thuis 

2. Werkte op de gebruikelijke werkplek buitenshuis 

3. Werkte zowel thuis als op de gebruikelijke werkplek buitenshuis 

4. Geen van deze 
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CAW012_ 

Heeft u nieuwe computervaardigheden geleerd?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nee 

9. Werkt zonder computer 
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CAW013_ 

Was uw internetverbinding goed genoeg? Antwoord alstublieft met een 'ja' of 'nee'.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nee 

9. Werkt zonder internet 
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CAW016_ 

Heeft u op uw werkplek bescherming gekregen, zoals mondmaskers, handschoenen, een 
plexiglas scherm of desinfecterende vloeistoffen?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nee 

 
Page 67 
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CAW017_ 

Hoe veilig voelde u zich op uw werkplek qua gezondheid? Was dat heel veilig, enigszins veilig, 
enigszins onveilig of heel onveilig?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Heel veilig 

2. Enigszins veilig 

3. Enigszins onveilig 

4. Heel onveilig 
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CAW020_ 

Hoeveel uur per week werkte u normaal gesproken vóór de corona-uitbraak? Tel overuren 
alstublieft mee.  
  
Answer type: Integer 
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CAW021_ 

Is het aantal uur dat u werkt verminderd sinds de corona-uitbraak?  
 
IWER: Als R (tijdelijk) werkloos werd of zijn/haar bedrijf moest sluiten, kies 'Ja'.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nee 
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CAW022_ 

Wat was het laagste aantal uren dat u werkte in één week?  
 
IWER: Als R (tijdelijk) werkloos werd of zijn/haar bedrijf moest sluiten, vul dan 0 uur in.  
  
Answer type: Integer 
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CAW023_1 

Wanneer was dat?  
  
Answer type: Integer 

CAW023_2 

In welke week van de maand was dat?  
  
Answer type: Integer 
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CAW024_ 

Is het aantal uur dat u werkt toegenomen sinds de corona-uitbraak? Tel overuren alstublieft mee.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nee 
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CAW025_ 

Wat was het hoogste aantal uren dat u werkte in één week?  
  
Answer type: Integer 
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CAW026_1 

Wanneer was dat?  
  
Answer type: Integer 

CAW026_2 
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In welke week van de maand was dat?  
  
Answer type: Integer 
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CAE001_ 

IWER: Interviewt u momenteel de eerste respondent in dit huishouden?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nee 

 
Page 76 

CAE002_ 

Ik wil u nu graag vragen om de financiële situatie van uw huishouden vóór en na de corona-
uitbraak te vergelijken.  
  
Answer type: None 
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CAHH017_ 

Hoe hoog was het totale inkomen, na aftrek van belastingen en bijdragen, van heel uw 
huishouden in een gemiddelde maand vóór de uitbraak van het coronavirus?  
 
IWER: Voer een bedrag in Euro in.  
  
Answer type: Integer 
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CAE003_ 

Heeft u of een ander lid van uw huishouden aanvullende financiële steun gekregen van uw 
werkgever, de overheid, familieleden, vrienden en/of anderen vanwege de corona-uitbraak?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
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1. Ja 

5. Nee 
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CAE004 

Van wie kreeg u deze financiële steun?  
 
IWER: Selecteer alles wat van toepassing is.  
IWER: VRAAG DOOR: 'Zijn er nog meer?'  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Werkgever 

2.  Overheid 

3.  Familieleden 

4.  Vrienden 

97. Anderen 
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CAE005_ 

Wat was het laagste totale maandelijkse inkomen van heel uw huishouden, na aftrek van 
belastingen en bijdragen, inclusief eventuele financiële steun die u mogelijk ontving sinds de 
corona-uitbraak?  
 
IWER: Voer een bedrag in Euro in.  
  
Answer type: Integer 
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CACO007_ 

Als u het totale maandelijkse inkomen van uw huishouden bekijkt sinds de corona-uitbraak, hoe 
zou u zeggen dat het huishouden de eindjes aan elkaar knoopt? Met grote moeite, met enige 
moeite, redelijk gemakkelijk, of gemakkelijk?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Met grote moeite 
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2. Met enige moeite 

3. Redelijk gemakkelijk 

4. Gemakkelijk 
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CAE011_ 

Moest u, sinds de corona-uitbraak, reguliere betalingen uitstellen, zoals voor huur, hypotheek, 
leningen, en/of energierekeningen?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nee 
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CAE012_ 

Moest u, sinds de corona-uitbraak, uw spaargeld gebruiken om de noodzakelijke dagelijkse 
uitgaven te dekken?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nee 
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CAS001_ 

Ik zou nu graag wat van u willen weten over het type en de frequentie van het contact dat u heeft 
met familie en vrienden die NIET bij u in huis wonen.  
  
Answer type: None 
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CAS003_ 

Hoe vaak heeft u, sinds de corona-uitbraak, persoonlijk contact gehad, dat wil zeggen face-to-
face, met de volgende mensen die niet bij u in huis wonen? Was dat dagelijks, enkele keren per 
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week, ongeveer één keer per week, minder vaak, of nooit?  
 
IWER: Lees elke relatie voor en selecteer het passende antwoord.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS003_1 Eigen kinderen: 
CAS003_2 Eigen ouders: 
CAS003_3 Andere familieleden: 
CAS003_4 Andere niet-familieleden, zoals buren, vrienden of collega's: 
Categories: 
1.  Dagelijks 

2.  Enkele keren per week 

3.  Ongeveer één keer per week 

4.  Minder vaak 

5.  Nooit 

99. Niet van toepassing 

-1. Weet niet 

-2. Wil niet zeggen 
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CAS004_ 

Hoe vaak hebt u, sinds de corona-uitbraak, contact gehad met de volgende personen die niet bij u 
in huis wonen; hetzij per telefoon, e-mail of andere elektronische middelen? (Was het dagelijks, 
enkele keren per week, ongeveer één keer per week, minder vaak of nooit?)  
 
IWER: Lees elke relatie voor en selecteer het passende antwoord.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS004_1 Eigen kinderen: 
CAS004_2 Eigen ouders: 
CAS004_3 Andere familieleden: 
CAS004_4 Andere niet-familieleden, zoals buren, vrienden of collega's: 
Categories: 
1.  Dagelijks 

2.  Enkele keren per week 

3.  Ongeveer één keer per week 

4.  Minder vaak 
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5.  Nooit 

99. Niet van toepassing 

-1. Weet niet 

-2. Wil niet zeggen 
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CAS010_ 

Heeft u, sinds de corona-uitbraak, anderen die niet bij u in huis wonen geholpen bij het 
verkrijgen van benodigdheden, bijvoorbeeld voedsel, medicijnen of urgente reparaties aan het 
huis?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nee 
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CAS011_ 

Vergeleken met vóór de corona-uitbraak, hoe vaak heeft u de volgende mensen die niet bij u 
in huis wonen geholpen bij het verkrijgen van benodigdheden: minder vaak, ongeveer even vaak 
of vaker?  
 
IWER: Lees elke relatie voor en selecteer het passende antwoord.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS011_1 Eigen kinderen: 
CAS011_2 Eigen ouders: 
CAS011_3 Andere familieleden: 
CAS011_4 Andere niet-familieleden, zoals buren, vrienden of collega's: 
Categories: 
1.  Minder vaak 

2.  Ongeveer even vaak 

3.  Vaker 

99. Niet van toepassing 

-1. Weet niet 

-2. Wil niet zeggen 
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CAS012_ 

Heeft u, sinds de corona-uitbraak, anderen die niet bij u in huis wonen persoonlijk verzorgd?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nee 
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CAS013_ 

Hoe vaak heeft u de volgende mensen die niet bij u in huis wonen persoonlijk verzorgd, 
vergeleken met vóór de corona-uitbraak: minder vaak, ongeveer even vaak, of vaker?  
 
IWER: Lees elke relatie voor en selecteer het passende antwoord.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS013_1 Eigen kinderen: 
CAS013_2 Eigen ouders: 
CAS013_3 Andere familieleden: 
CAS013_4 Andere niet-familieleden, zoals buren, vrienden of collega's: 
Categories: 
1.  Minder vaak 

2.  Ongeveer even vaak 

3.  Vaker 

99. Niet van toepassing 

-1. Weet niet 

-2. Wil niet zeggen 
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CAS015_ 

Heeft u, sinds de corona-uitbraak, nog andere vrijwilligersactiviteiten gedaan?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
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1. Ja 

5. Nee 
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CAS016_ 

Deed u dat vrijwilligerswerk minder vaak, ongeveer even vaak, of vaker dan vóór de corona-
uitbraak?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Minder vaak 

2. Ongeveer even vaak 

3. Vaker 
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CAS020_ 

Werd u, sinds de corona-uitbraak, geholpen door anderen die niet bij u in huis wonen bij het 
verkrijgen van benodigdheden, bijvoorbeeld voedsel, medicijnen of urgente reparaties aan het 
huis?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nee 
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CAS021_ 

Hoe vaak hebben de volgende mensen die niet bij u in huis wonen u geholpen bij het verkrijgen 
van benodigdheden, vergeleken met vóór de corona-uitbraak? Minder vaak, ongeveer even vaak 
of vaker?  
 
IWER: Lees elke relatie voor en selecteer het passende antwoord.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS021_1 Eigen kinderen: 
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CAS021_2 Eigen ouders: 
CAS021_3 Andere familieleden: 
CAS021_4 Andere niet-familieleden, zoals buren, vrienden of collega's: 
Categories: 
1.  Minder vaak 

2.  Ongeveer even vaak 

3.  Vaker 

99. Niet van toepassing 

-1. Weet niet 

-2. Wil niet zeggen 

 
Page 95 

CAS025_ 

Kreeg u vóór de corona-uitbraak regelmatig thuiszorg?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nee 
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CAS026_ 

Heeft u, sinds de corona-uitbraak, meer moeilijkheden ondervonden om de hoeveelheid 
thuiszorg te krijgen die u nodig heeft?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nee 
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CAS027 

Wat voor moeilijkheden waren dat?  
 
IWER: Laat de respondent alle moeilijkheden opnoemen en selecteer alles wat van toepassing is.  
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Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1. Ik moest meer betalen om de hulp te krijgen die ik nodig heb 

2. Mensen die mij verzorgden konden niet bij mij thuis komen 

3. Andere moeilijkheden 
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CAS028_ 

Droegen de mensen die u verzorgden beschermende materialen, zoals mondmaskers of 
handschoenen?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1.  Ja 

5.  Nee 

99. Geen verzorger heeft mijn huis bezocht sinds de corona-uitbraak 
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CAF001_ 

We komen nu bij het einde van het interview. Dit waren veel vragen over een moeilijke tijd. 
Maar zelfs in moeilijke tijden zijn er goede dingen in het leven. Wat was uw meest opbeurende 
ervaring sinds de corona-uitbraak; met andere woorden, iets dat u hoop of geluk bracht?  
 
IWER: NIET VOORLEZEN. Laat de respondent antwoorden en selecteer het passende 
antwoord.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Noemde meteen iets 

2. Aarzelde alvorens iets te noemen 

3. Noemde niets 
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CAF002_ 

Tot slot, waar kijkt u het meest naar uit om te doen als de coronacrisis weer afneemt?  
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IWER: NIET VOORLEZEN. Laat de respondent antwoorden en selecteer het passende 
antwoord.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Noemde meteen iets 

2. Aarzelde alvorens iets te noemen 

3. Noemde niets 
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CAF003_ 

Hartelijk dank voor uw vriendelijke medewerking. Blijf gezond! 
 
IWER: Als de respondent nog GEEN regulier face-to-face interview heeft gedaan tijdens golf 8, 
verwijs dan naar de drop-off. Bijvoorbeeld op deze manier: 
"Binnen enkele dagen zal u per post een papieren vragenlijst ontvangen met aanvullende vragen. 
Deze mag u zelf invullen en naar de Universiteit Antwerpen terugsturen. Daarvoor wordt een 
reeds geadresseerde, voorgefrankeerde envelop meegestuurd. Natuurlijk is ook het invullen van 
deze aanvullende vragenlijst vrijwillig."  
  
Answer type: None 
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CAF004_ 

IWER: Voer hier eventuele opmerkingen over dit interview in die u ons wilt vertellen.  
  
Answer type: Text 
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CAF005_ 

IWER CHECK: Wie beantwoordde de vragen?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Alleen de respondent 

2. De respondent en de proxy 

3. Alleen de proxy 
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Variables 

home 

Assign variable: String 

 

Routing 

if (1 = 1) { 
   assign(home, 
'http://localhost:8080/app/index.html#/households/^hhid;/members/') 
} 
CAA001_  
if (CAA001_ = 5) { 
   CAA002_  
   if (CAA002_ = 1) { 
      CAA003_  
   } 
} elseif (CAA001_ = 1) { 
   CAA004_  
} 
if (CAA002_ = 2 || CAA004_ = 2) { 
   CAA005_  
} 
if (CAA002_ = 1 || CAA004_ = 1 || CAA005_ = 2) { 
   CADN042_  
   CADN002_ (dk,rf) 
   CADN003_ (dk,rf) 
   CAA006_ (dk,rf) 
   CAA010_ (response) 
   CAPH003_ (dk,rf) 
   CAH002_ (dk,rf) 
   CAH003_ (dk,rf) 
   if (CAH003_ = 1) { 
      CAH004_  
   } 
   CAPH089_  
   CAH006_ (dk,rf) 
   if (CAH006_ = 1) { 
      CAH007_  
   } 
   CAH010_ (dk,rf) 
   if (CAH010_ = 1) { 
      CAH011_  
      CAH012_ (dk,rf) 
      CAH013_ (dk,rf) 
   } 
   CAH014_ (dk,rf) 
   CAH015_ (dk,rf) 
   CAH016_ (dk,rf) 
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   CAH017_ (dk,rf) 
   CAH020_ (dk,rf) 
   if (CAH020_ = 1) { 
      CAH021_ (dk,rf) 
   } 
   CAMH002_ (dk,rf) 
   if (CAMH002_ = 1) { 
      CAMH802_ (dk,rf) 
   } 
   CAMH007_ (dk,rf) 
   if (CAMH007_ = 1) { 
      CAMH807_ (dk,rf) 
   } 
   CAMH037_ (dk,rf) 
   if (CAMH037_ = 1 || CAMH037_ = 2) { 
      CAMH837_ (dk,rf) 
   } 
   CAC001_ (response) 
   CAC002_ (dk,rf) 
   if (CAC002_ = 1) { 
      CAC003 (dk,rf) 
   } 
   CAC004_ (dk,rf) 
   if (CAC004_ = 1) { 
      CAC005 (dk,rf) 
   } 
   CAC007_ (dk,rf) 
   if (CAC007_ = 1) { 
      CAC008 (dk,rf) 
   } 
   CAC010_ (dk,rf) 
   if (CAC010_ = 1) { 
      CAC011 (dk,rf) 
   } 
   CAC013_ (dk,rf) 
   if (CAC013_ = 1) { 
      CAC014 (dk,rf) 
   } 
   CAQ001_ (response) 
   CAQ005_ (dk,rf) 
   if (CAQ005_ = 1) { 
      CAQ006_  
   } 
   CAQ010_ (dk,rf) 
   if (CAQ010_ = 1) { 
      CAQ011_  
   } 
   CAQ015_ (dk,rf) 
   if (CAQ015_ = 1) { 
      CAQ016_  
   } 
   CAQ025_ (dk,rf) 
   if (CAQ025_ = 1) { 
      CAQ027_ (dk,rf) 
      if (CAQ027_ = 3 || CAQ027_ = 4) { 
         CAQ028 (dk,rf) 
      } 
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   } 
   CAQ020_ (dk,rf) 
   if (CAQ020_ = 1) { 
      CAQ021_ (dk,rf) 
      CAQ022_ (dk,rf) 
      if (CAQ022_ = 3 || CAQ022_ = 4) { 
         CAQ023 (dk,rf) 
      } 
   } 
   CAW001_ (response) 
   CAEP805_ (dk,rf) 
   if (CAEP805_ = 1) { 
      CAW002_ (dk,rf) 
      if (CAW002_ = 1) { 
         CAW003_ (dk,rf) 
      } 
      CAW010_ (dk,rf) 
      if (CAW010_ != 4) { 
         if (CAW010_ = 1 || CAW010_ = 3) { 
            CAW012_ (dk,rf) 
            CAW013_ (dk,rf) 
         } 
         if (CAW010_ = 2 || CAW010_ = 3) { 
            CAW016_ (dk,rf) 
            CAW017_ (dk,rf) 
         } 
         CAW020_ (dk,rf) 
         CAW021_ (dk,rf) 
         if (CAW021_ = 1) { 
            CAW022_ (dk,rf) 
            if (CAW022_ is response) { 
               CAW023_1 CAW023_2 (dk,rf) 
            } 
         } 
         CAW024_ (dk,rf) 
         if (CAW024_ = 1) { 
            CAW025_ (dk,rf) 
            if (CAW025_ is response) { 
               CAW026_1 CAW026_2 (dk,rf) 
            } 
         } 
      } 
   } 
   CAE001_ (dk,rf) 
   if (CAE001_ = 1) { 
      CAE002_ (response) 
      CAHH017_ (dk,rf) 
      CAE003_ (dk,rf) 
      if (CAE003_ = 1) { 
         CAE004 (dk,rf) 
      } 
      CAE005_ (dk,rf) 
      CACO007_ (dk,rf) 
      if (CACO007_ = 1 || CACO007_ = 2) { 
         CAE011_ (dk,rf) 
         CAE012_ (dk,rf) 
      } 
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   } 
   CAS001_ (response) 
   CAS003_  
   CAS004_  
   CAS010_ (dk,rf) 
   if (CAS010_ = 1) { 
      CAS011_  
   } 
   CAS012_ (dk,rf) 
   if (CAS012_ = 1) { 
      CAS013_  
   } 
   CAS015_ (dk,rf) 
   if (CAS015_ = 1) { 
      CAS016_ (dk,rf) 
   } 
   CAS020_ (dk,rf) 
   if (CAS020_ = 1) { 
      CAS021_  
   } 
   CAS025_ (dk,rf) 
   if (CAS025_ = 1) { 
      CAS026_ (dk,rf) 
      if (CAS026_ = 1) { 
         CAS027 (dk,rf) 
      } 
      CAS028_ (dk,rf) 
   } 
   CAF001_ (dk,rf) 
   CAF002_ (dk,rf) 
   CAF003_ (response) 
} 
CAF004_  
CAF005_  

 
 


