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Questions

Page 1

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

Page 2

CAA102_

In dat geval zal ik de belangrijkste punten van de verklaring voor u samenvatten. Verder beantwoord ik graag al uw
vragen over de bescherming van uw gegevens. 

De Universiteit Utrecht in samenwerking met SHARE-ERIC is verantwoordelijk voor de uitvoering van de enquête.
Het onderzoeksbureau I&O Research heeft de opdracht gekregen om de interviews uit te voeren. 

Het doel van deze enquête is om wetenschappers te voorzien van gegevens over uw gezondheid en sociaal-
economische situatie, en uw kring van kennissen en familie. Zodat zij hun onderzoeksvragen met betrekking tot de
vergrijzing van de bevolking kunnen beantwoorden. 

Deelname aan deze enquête is vrijwillig en uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. We nemen dit gesprek
niet op. Tijdens het interview zal ik uw antwoorden invoeren op een computer. Die worden samen met een
codenummer opgeslagen. Met andere woorden, uw naam en adres worden gescheiden opgeslagen van de informatie
die u tijdens het interview geeft. Uw contactgegevens en naam worden opgeslagen tot en met de laatste ronde van de
gegevensverzameling van SHARE. Na het afnemen van de individuele interviews worden deze samengevoegd en
later alleen gebruikt voor onderzoek en zonder dat de onderzoekers uw identiteit kunnen achterhalen. De resultaten
van de analyses worden alleen in een geanonimiseerde vorm gepresenteerd. 

Als we bij een vraag komen die u niet wenst te beantwoorden, laat me dit dan weten, dan ga ik naar de volgende
vraag. Niet deelnemen heeft geen nadelige consequenties voor u. U kunt uw toestemming ook op elk moment
intrekken, hier zullen we dan in de toekomst rekening mee houden. U heeft ook meerdere rechten wat betreft
gegevensbescherming. Bij de volgende stap zal ik u vertellen hoe u meer informatie kunt krijgen over uw rechten. 

We vinden het erg belangrijk om ervoor te zorgen dat u alle informatie heeft begrepen - stel daarom alstublieft al uw
vragen die u nu nog heeft. 

Bent u bereid om deel te nemen aan dit onderzoek? 
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IWER: Beantwoord alle vragen die de respondent heeft.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja, respondent stemt in met deelname.
2. Nee, respondent weigert om deel te nemen. Geen interview mogelijk.

Page 3

CAA103_

Dank u wel. Voor meer informatie kunt u ons bellen op: 0800-0191. We kunnen u de verklaring
gegevensbescherming opnieuw toesturen. Wilt u dat we de verklaring opnieuw sturen? 

IWER: Geef de respondent voldoende tijd om het telefoonnummer te noteren.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja, respondent wil de verklaring gegevensbescherming graag opnieuw ontvangen
2. Nee, respondent heeft naar tevredenheid informatie ontvangen

Page 4

CAA104_

Als u vragen heeft over de verklaring gegevensbescherming dan beantwoord ik ze graag. Ik wil graag benadrukken
dat deelname aan dit interview vrijwillig is en dat de informatie vertrouwelijk behandeld wordt. We nemen dit
gesprek niet op. Tijdens het interview zal ik uw antwoorden invoeren op een computer. Uw antwoorden zullen
alleen gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden in verschillende analyses, zonder dat de onderzoekers uw
identiteit kunnen achterhalen. Als we bij een vraag komen die u niet wenst te beantwoorden, laat me dit dan weten,
dan ga ik naar de volgende vraag. 

We vinden het erg belangrijk om ervoor te zorgen dat u alle informatie heeft begrepen - stel daarom alstublieft al uw
vragen die u nu nog heeft. 

Bent u bereid om deel te nemen aan dit onderzoek? 

IWER: Beantwoord alle vragen die de respondent heeft.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. De verklaring gegevensbescherming is gegeven; respondent stemt in met deelname.
2. De verklaring gegevensbescherming is gegeven; respondent weigert om deel te nemen. Geen interview mogelijk.

Page 5

CAA105_

IWER: Weet u zeker dat de respondent heeft geweigerd om deel te nemen?
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja, respondent heeft geweigerd. Einde interview.
2. Nee, respondent heeft ingestemd. Ga door met het interview.

Page 6

CADN042_

IWER: Noteer het geslacht van de respondent door observatie (vraag het alleen indien nodig).
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Man
2. Vrouw

Page 7

CADN002_

In welke maand bent u geboren?
 
Answer type: Integer

Page 8

CADN003_

In welk jaar bent u geboren?
 
Answer type: Integer

Page 9

CAS140_

Veel mensen voelen zich ouder of jonger dan ze eigenlijk zijn. Hoe oud voelt u zich? 

IWER: Noteer leeftijd in jaren.
 
Answer type: Integer

Page 10
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CAHO100_

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

Page 11

CAHO037_

Hoe zou u de omgeving waarin u woont omschrijven? 

IWER: LEES VOOR.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Binnenstad of centrum van grote stad
2. Buitenwijk van grote stad
3. Kleine stad
4. Groot dorp
5. Platteland of klein dorp

Page 12

CAHO136_

In wat voor een type woning woont u? 

IWER: LEES VOOR.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Een vrijstaand huis (of woonboot)
2. Een twee-onder-een-kap-woning, hoekwoning of een rijtjeshuis
3. Een gebouw met meerdere appartementen
4. Een verzorgingshuis, verpleeghuis of woningcomplex met dienstverlening voor ouderen

Page 13

CAHO032_

Hoeveel kamers heeft u voor de leden van uw huishouden voor persoonlijk gebruik inclusief slaapkamers, maar
exclusief keuken, badkamers, de hal en de kamers die u mogelijk verhuurt of onderverhuurt? 
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IWER: Tel niet mee: een garage(box), kelder, zolder voor opslag, etc.
 
Answer type: Integer

Page 14

CAA010_

Nu heb ik een aantal vragen over uw gezondheid.
 
Answer type: None

Page 15

CAPH003_

Naar uw mening, is uw gezondheid uitstekend, heel goed, goed, redelijk, of slecht?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Uitstekend
2. Heel goed
3. Goed
4. Redelijk
5. Slecht

Page 16

CAH102_

Als u uw gezondheid nu vergelijkt met die van drie maanden geleden, zou u dan zeggen dat uw gezondheid is
verbeterd, ongeveer gelijk is gebleven, of is verslechterd?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Verbeterd
2. Ongeveer gelijk gebleven
3. Verslechterd

Page 17

CAH004_

Heeft u één of meer van de volgende ziekten of gezondheidsproblemen? Wilt u antwoorden met een ja of nee op
elke categorie: 



sharew9_corona_main_test

sharew9_corona_main_test_nl_NL_20210520.html[04.02.2022 13:01:02]

IWER: Hiermee bedoelen we dat de dokter u verteld heeft dat u lijdt aan dit gezondheidsprobleem, en dat u er
momenteel aan behandeld wordt of er last van heeft. 

IWER: LEES VOOR.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAH004_1 Een gebroken heup of dijbeen?
CAH004_2 Diabetes of een te hoog bloedsuikergehalte?
CAH004_3 Hoge bloeddruk of hypertensie?
CAH004_4 Een hartaanval inclusief hartinfarct of coronairtrombose of een ander hartprobleem, inclusief hartfalen?
CAH004_5 Chronische longziekte zoals chronische bronchitis of emfyseem?
CAH004_6 Kanker of kwaadaardig gezwel, inclusief leukemie of lymphoma, maar exclusief minder ernstige
vormen van huidkanker?
CAH004_7 Een andere ziekte of gezondheidsprobleem?
Categories:
1. Ja
5. Nee
-1. Weet niet
-2. Wil niet zeggen

Page 18

CAPH105_

In welke mate heeft u de afgelopen zes maanden, of langer, bij normale activiteiten last gehad van een
gezondheidsprobleem? 

IWER: Lees voor.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Erg veel last gehad
2. Wel last gehad, maar niet veel
3. Geen last gehad

Page 19

CAPH089_

Heeft u de afgelopen zes maanden last gehad van één of meer van de volgende problemen? Wilt u antwoorden met
een ja of nee op elke categorie: 

IWER: LEES VOOR.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAPH089_1 Op de grond gevallen
CAPH089_2 De angst om op de grond te vallen
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CAPH089_3 Duizeligheid, flauwvallen of een black-out
CAPH089_4 Vermoeidheid
Categories:
1. Ja
5. Nee
-1. Weet niet
-2. Wil niet zeggen

Page 20

CAH006_

Gebruikt u regelmatig medicijnen op recept?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nee

Page 21

CAH007_

Gebruikt u één of meer van de volgende medicijnen? Wilt u antwoorden met een ja of nee op elke categorie.
Medicijnen voor... 

IWER: LEES VOOR.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAH007_1 Een hoog cholesterolgehalte in het bloed?
CAH007_2 Hoge bloeddruk?
CAH007_3 Hartinfarct of herseninfarct?
CAH007_4 Andere hartziekten?
CAH007_5 Diabetes?
CAH007_6 Chronische bronchitis?
CAH007_7 Astma?
Categories:
1. Ja
5. Nee
-1. Weet niet
-2. Wil niet zeggen

Page 22

CAH110_
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Bent u de afgelopen drie maanden ooit het huis uit geweest?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nee

Page 23

CAH111_

Hoe vaak heeft u de afgelopen drie maanden de volgende activiteiten gedaan? Meerdere keren per week, ongeveer
één keer per week, minder dan één keer per week of helemaal niet?
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAH111_3 Samenkomen met meer dan 5 personen van buiten uw huishouden?
CAH111_6 Winkelen of boodschappen doen?
CAH111_7 Een postpakketpunt, bank of overheidsgebouw bezoeken?
CAH111_8 Een restaurant of café bezoeken?
CAH111_11 Gebruik maken van het openbaar vervoer?
Categories:
1. Meerdere keren per week
2. Ongeveer één keer per week
3. Minder dan één keer per week
4. Helemaal niet
-1. Weet niet
-2. Wil niet zeggen

Page 24

CAH113_

Hoe vaak heeft u de afgelopen drie maanden er speciaal op gelet dat u afstand hield tot anderen toen u het huis uit
ging? Was dat altijd, vaak, soms of nooit?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Altijd
2. Vaak
3. Soms
4. Nooit

Page 25

CAH116_
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Heeft u er de afgelopen drie maanden vaker, ongeveer even vaak of minder vaak op gelet dat u uw mond bedekt als
u hoest of niest, in vergelijking met de eerste coronagolf?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Vaker
2. Ongeveer even vaak
3. Minder vaak

Page 26

CAC140_

Als u denkt aan een doorsnee dag in de afgelopen drie maanden, gemiddeld hoeveel mensen van buiten uw
huishouden waren dan minstens 15 minuten dicht bij u in de buurt? 

IWER: Dicht in de buurt betekent hier minder dan 2 meter afstand.
 
Answer type: Integer

Page 27

CAC142_

Bent u sinds de corona-uitbraak langer dan 48 uur in het buitenland geweest?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nee

Page 28

CAC143_

Hoe vaak bent u sinds de corona-uitbraak in het buitenland geweest voor langer dan 48 uur?
 
Answer type: Integer

Page 29

CAH017_

Heeft u geneesmiddelen of medicijnen gebruikt als voorzorgsmaatregel tegen corona? 

IWER: 'Geneesmiddelen of medicijnen' bevatten ook vitamines of gewone voedingssupplementen.
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nee

Page 30

CAHC117_

Heeft u zich laten vaccineren tegen corona? 

IWER: Kies "ja" als de respondent minstens één prik tegen corona heeft gehad.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nee

Page 31

CAHC118_

Wilt u zich laten vaccineren tegen corona? 

IWER: LEES VOOR.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja, ik heb al een vaccinatie gepland staan
2. Ja, ik wil me laten vaccineren
3. Nee, ik wil me niet laten vaccineren
4. Ik ben er nog niet uit

Page 32

CAHC884_

Heeft u in de afgelopen 12 maanden een griepvaccin gekregen?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nee

Page 33
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CAHC119_

Heeft u de afgelopen zes jaar een vaccinatie tegen longontsteking gehad, dat wil zeggen een pneumokokkenvaccin?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nee

Page 34

CAH020_

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

Page 35

CAH121_1

Was dat minder dan, ongeveer evenveel als of meer dan tijdens de eerste golf?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Minder
2. Ongeveer evenveel
3. Meer

Page 36

CAH121_2

Was dat minder dan of ongeveer evenveel als tijdens de eerste golf?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Minder
2. Ongeveer evenveel

Page 37
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CAMH002_

Bent u in de afgelopen maand droevig of gedeprimeerd geweest? 

IWER: Als de respondent om toelichting vraagt, zeg dan 'met droevig of gedeprimeerd bedoelen we bedroefd,
neerslachtig of verdrietig'.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nee

Page 38

CAMH113_1

Was dat minder dan, ongeveer evenveel als of meer dan tijdens de eerste golf?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Minder
2. Ongeveer evenveel
3. Meer

Page 39

CAMH113_2

Was dat minder dan of ongeveer evenveel als tijdens de eerste golf?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Minder
2. Ongeveer evenveel

Page 40

CAMH007_

Heeft u de laatste tijd slaapproblemen gehad? 

IWER: LEES NIET VOOR.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Slaapproblemen of recente veranderingen in het slaapritme
2. Geen slaapproblemen
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Page 41

CAMH118_1

Was dat minder dan of ongeveer evenveel als tijdens de eerste golf?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Minder
2. Ongeveer evenveel
3. Meer

Page 42

CAMH118_2

Was dat minder dan of ongeveer evenveel als tijdens de eerste golf?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Minder
2. Ongeveer evenveel

Page 43

CAMH037_

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

Page 44

CAMH148_

Was dat minder dan, ongeveer evenveel als of meer dan tijdens de eerste golf?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Minder
2. Ongeveer evenveel
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3. Meer

Page 45

CAC001_

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

Page 46

CAC102_

Heeft u of iemand die dicht bij u staat ^FL_sincelongs; symptomen gehad die u zou toeschrijven aan een corona-
infectie, bijvoorbeeld hoesten, koorts, moeite met ademhalen of smaak- of reukverlies? 

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

Page 47

CAC103_

Wie was het? Wat is hun relatie tot u? 

IWER: Selecteer alles wat van toepassing is en voer het aantal personen in het invulvakje rechts in. 
IWER: VRAAG DOOR: Nog anderen?
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Respondent
2. Echtgenoot/-ote of partner
3. Ouder
4. Kind
5. Ander lid van het huishouden
6. Ander familielid buiten het huishouden
7. Buur, vriend of collega
8. Verzorger
97. Iemand anders

CAC103_3b
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Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC103_"

CAC103_4b

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC103_"

CAC103_5b

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC103_"

CAC103_6b

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC103_"

CAC103_7b

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC103_"

CAC103_8b

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC103_"

CAC103_97b

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC103_"

Page 48

CAC104_

Bent u of is iemand die dicht bij u staat (^FL_sinces;) getest op het coronavirus met een positieve uitslag, wat wil
zeggen dat u of die ander een corona-infectie had?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nee

Page 49

CAC105_

Wie was positief getest? Wat is hun relatie tot u? 

IWER: Selecteer alles wat van toepassing is en voer het aantal personen in het invulvakje rechts in. 
IWER: VRAAG DOOR: Nog anderen?
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Respondent
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2. Echtgenoot/-ote of partner
3. Ouder
4. Kind
5. Ander lid van het huishouden
6. Ander familielid buiten het huishouden
7. Buur, vriend of collega
8. Verzorger
97. Iemand anders

CAC105_3b

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC105_"

CAC105_4b

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC105_"

CAC105_5b

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC105_"

CAC105_6b

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC105_"

CAC105_7b

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC105_"

CAC105_8b

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC105_"

CAC105_97b

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC105_"

Page 50

CAC120_

Heeft u enige langdurige of aanhoudende symptomen ervaren die u toeschrijft aan corona? 

IWER: Selecteer alles wat van toepassing is. 

IWER: Lees voor.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Vermoeidheid
2. Hoesten, verstopte luchtwegen, kortademigheid
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3. Smaak- of reukverlies
4. Hoofdpijn
5. Lichaamspijn, gewrichtspijn
6. Pijn op de borst of buik
7. Diarree, misselijkheid
8. Verwardheid
97. Anders
98. Helemaal geen symptomen

Page 51

CAC122_

Gebruikt u momenteel medicijnen of heeft u ze gebruikt om deze symptomen te verlichten?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nee

Page 52

CAC130_

Hoe vaak bent u getest op corona? 

IWER: Tel alle soorten en zowel positieve als negatieve tests mee. 
IWER: Lees voor.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Helemaal niet
2. Slechts één keer
3. 2-5 keer
4. 6-10 keer
5. Meer dan 10 keer

Page 53

CAC131_

Moest u zelf iets (uit eigen zak) betalen voor (een van) deze test(s)?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
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5. Nee

Page 54

CAC110_

Bent u of is iemand die dicht bij u staat (^FL_sinces;) opgenomen geweest in het ziekenhuis vanwege een corona-
infectie?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nee

Page 55

CAC111_

Wie was in het ziekenhuis opgenomen? Wat is hun relatie tot u? 

IWER: Selecteer alles wat van toepassing is en voer het aantal personen in het invulvakje rechts in. 
IWER: VRAAG DOOR: Nog anderen?
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Respondent
2. Echtgenoot/-ote of partner
3. Ouder
4. Kind
5. Ander lid van het huishouden
6. Ander familielid buiten het huishouden
7. Buur, vriend of collega
8. Verzorger
97. Iemand anders

CAC111_3b

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC111_"

CAC111_4b

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC111_"

CAC111_5b

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC111_"

CAC111_6b
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Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC111_"

CAC111_7b

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC111_"

CAC111_8b

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC111_"

CAC111_97b

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC111_"

Page 56

CAC113_

Is er iemand die dicht bij u staat (^FL_sinces;) overleden door een corona-infectie?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nee

Page 57

CAC114_

Dat is erg verdrietig. Kunt u mij vertellen wie dat was? 

IWER: Selecteer alles wat van toepassing is en voer het aantal personen in het invulvakje rechts in.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
2. Echtgenoot/-ote of partner
3. Ouder
4. Kind
5. Ander huishoudlid
6. Ander familielid buiten het huishouden
7. Buur, vriend of collega
8. Verzorger
97. Iemand anders

CAC114_3b

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC114_"

CAC114_4b
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Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC114_"

CAC114_5b

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC114_"

CAC114_6b

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC114_"

CAC114_7b

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC114_"

CAC114_8b

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC114_"

CAC114_97b

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC114_"

Page 58

CAQ105_

Heeft u ^FL_sincelongs; van medische afspraken of behandelingen afgezien omdat u bang was besmet te raken met
het coronavirus?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nee

Page 59

CAQ106_

Van welk soort medische behandelingen heeft u afgezien? Wilt u antwoorden met een ja of nee op elke categorie.
Heeft u afgezien van... 

IWER: LEES VOOR.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAQ106_1 een bezoek aan een huisarts?
CAQ106_2 een bezoek aan een medisch specialist, inclusief een tandarts?
CAQ106_3 een geplande medische behandeling, inclusief een operatie?
CAQ106_4 fysiotherapie, psychotherapie, of revalidatie?
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CAQ106_97 een ander soort medische behandeling?
Categories:
1. Ja
5. Nee
-1. Weet niet
-2. Wil niet zeggen

Page 60

CAQ110_

Was er ^FL_sinces; een medische afspraak voor u ingepland die de arts of medische instelling heeft uitgesteld
vanwege de coronacrisis?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nee

Page 61

CAQ111_

Welk soort medische afspraak of behandeling moest er worden uitgesteld? Wilt u antwoorden met een ja of nee op
elke categorie: 

IWER: LEES VOOR.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAQ111_1 een bezoek aan een huisarts?
CAQ111_2 een bezoek aan een medisch specialist, inclusief een tandarts?
CAQ111_3 een geplande medische behandeling, inclusief een operatie?
CAQ111_4 fysiotherapie, psychotherapie, of revalidatie?
CAQ111_97 een ander soort medische behandeling?
Categories:
1. Ja
5. Nee
-1. Weet niet
-2. Wil niet zeggen

Page 62

CAQ115_

Heeft u ^FL_sinces; om een afspraak gevraagd voor een medische behandeling en deze vervolgens niet gekregen?
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nee

Page 63

CAQ116_

Welk soort medische behandeling kreeg u niet? Wilt u antwoorden met een ja of nee op elke categorie. Ging het
om... 

IWER: LEES VOOR.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAQ116_1 een bezoek aan een huisarts?
CAQ116_2 een bezoek aan een medisch specialist, inclusief een tandarts?
CAQ116_3 een geplande medische behandeling, inclusief een operatie?
CAQ116_4 fysiotherapie, psychotherapie, of revalidatie?
CAQ116_97 een ander soort medische behandeling?
Categories:
1. Ja
5. Nee
-1. Weet niet
-2. Wil niet zeggen

Page 64

CAQ130_

Heeft u inmiddels uw uitgestelde afspraak of behandeling gehad? 

IWER: Lees voor.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAQ130_1 Een bezoek aan een huisarts?
CAQ130_2 Een bezoek aan een medisch specialist, inclusief een tandarts?
CAQ130_3 Een geplande medische behandeling, inclusief een operatie?
CAQ130_4 Fysiotherapie, psychotherapie, of revalidatie?
CAQ130_97 Een ander soort medische behandeling?
Categories:
1. Ja
5. Nee
-1. Weet niet
-2. Wil niet zeggen
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Page 65

CAQ125_

Bent u ^FL_sinces; behandeld in een ziekenhuis?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nee

Page 66

CAQ127_

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

Page 67

CAQ128_

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) en verpleegkundigen hadden geen tijd voor mij
4. Tekort aan apparatuur en benodigdheden
5. Onvoldoende veiligheidsmaatregelen tegen infecties
97. Overig

Page 68

CAQ120_
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Bent u ^FL_sinces; naar de huisarts of een medische instelling anders dan een ziekenhuis geweest?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nee

Page 69

CAQ121_

Was dit bezoek gerelateerd aan corona?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nee

Page 70

CAQ122_

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

Page 71

CAQ123_

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) en verpleegkundigen hadden geen tijd voor mij
4. Tekort aan apparatuur en benodigdheden
5. Onvoldoende veiligheidsmaatregelen tegen infecties
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97. Overig

Page 72

CAQ118_

Hoeveel medische consulten op afstand via de telefoon, computer of andere elektronische middelen, heeft u gehad
sinds de corona-uitbraak, met of zonder video?
 
Answer type: Integer

Page 73

CAQ119_

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

Page 74

CAW001_

Ik ga nu in op de werkgerelateerde gevolgen van de coronacrisis, eerst gaat het over uw werksituatie.
 
Answer type: None

Page 75

CAEP005_

Welke categorie omschrijft in het algemeen het beste uw huidige positie op de arbeidsmarkt? 

IWER: Slechts één antwoord mogelijk.

IWER: Alleen als de respondent twijfelt, verwijs naar het volgende:
1. Gepensioneerd van werk (inclusief deeltijd pensioen, vervroegd pensioen of prepensioen/VUT). Gepensioneerd
verwijst enkel naar gepensioneerd van eigen werk. Mensen die een weduwepensioen ontvangen en geen pensioen uit
eigen werk, mogen niet als gepensioneerd gecodeerd worden. Als ze ook niet tot de categorieën 2 t/m 5 behoren,
dienen ze in de categorie "anders" geplaatst te worden. 

IWER: Lees voor.
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Gepensioneerd
2. In loondienst of zelfstandige (incl. werkzaam in familiebedrijf)
3. Werkloos
4. Langdurig ziek, arbeidsongeschikt of gehandicapt
5. Zorgend voor huishouden of gezin
97. Anders

Page 76

CAW102_

Bent u ^FL_sincelongs; werkloos, met verlof, of ontslagen geraakt of heeft u uw bedrijf moeten sluiten? 

IWER: Bedrijfssluiting kan zowel tijdelijk als permanent zijn.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nee
99. Niet van toepassing (bijv. gepensioneerd, langdurig ziek of gehandicapt, zorgend voor huishouden of gezin)

Page 77

CAW103_

Hoelang in totaal was u werkloos, met verlof, of ontslagen of voor hoelang moest u uw bedrijf sluiten? 

IWER: Voer het totale aantal weken in. Als er meerdere periodes waren, tel ze dan op.
Tel 4 weken voor elke volledige maand; tel 1 voor een deel van een week.
 
Answer type: Integer

Page 78

CAEP100_

Bent u na de corona-uitbraak met pensioen gegaan?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nee

Page 79
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CAEP101_

Wanneer bent u met pensioen gegaan?
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAEP101_2 Maand (1-12): 
Answer type: Integer
CAEP101_1 Jaar: 
Answer type: Integer

Page 80

CAEP102_

Bent u met pensioen gegaan zoals gepland, of eerder of later?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Zoals gepland
2. Eerder dan gepland
3. Later dan gepland

Page 81

CAEP103_

Was dat vanwege de corona-uitbraak?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nee

Page 82

CAW110_

Tijdens de pandemie werkten sommige mensen thuis, sommige op hun gebruikelijke werkplek buitenshuis, en
sommige ergens anders. Hoe zou u uw situatie ^FL_sinces; omschrijven? Wilt u antwoorden met een ja of nee op
elke categorie: 

IWER: Selecteer alles wat van toepassing is. 
IWER: Lees voor.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Werkte thuis
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2. Werkte op de gebruikelijke werkplek buitenshuis
3. Werkte ergens anders, op een andere werkplek

Page 83

CAW111_

Waar werkte u voornamelijk?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Werkte voornamelijk thuis
2. Werkte voornamelijk op de gebruikelijke werkplek buitenshuis
3. Werkte voornamelijk ergens anders

Page 84

CAW117_

Hoe veilig voelde u zich op uw werkplek qua gezondheid? Was het 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

Page 85

CAW121_

Heeft u ^FL_sincelongs; minder uren gewerkt? 

IWER: Dit heeft alleen betrekking op de tijd dat de respondent daadwerkelijk werkte. Minder uren werken kan
verwijzen naar zowel tijdelijke als permanente wijzigingen in de werktijden van de respondent.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nee

Page 86
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CAW122_

Wat was het laagste aantal uren dat u werkte in één week? 

IWER: Dit heeft alleen betrekking op de tijd dat de respondent daadwerkelijk werkte.
 
Answer type: Integer

Page 87

CAW123_

In welke maand en welk jaar was dat? 

IWER: Als de respondent slechts één maand noemt, vul dan deze maand en het jaar in bij "Begin eerste keer" en laat
het tweede gedeelte leeg. Als de respondent een periode of meerdere maanden noemt, vul dan beide secties in.
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAW123_header1 Begin eerste keer:
Answer type: None
CAW123_1 Maand (1-12):
Answer type: Integer
CAW123_2 Jaar:
Answer type: Integer
CAW123_header2 
Laatste keer:
Answer type: None
CAW123_3 Maand (1-12):
Answer type: Integer
CAW123_4 Jaar:
Answer type: Integer

Page 88

CAW124_

Heeft u meer uren gewerkt ^FL_sincelongs;? Tel overuren mee. 

IWER: Meer uren werken kan verwijzen naar zowel tijdelijke als permanente wijzigingen in de werktijden van de
respondent.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nee

Page 89
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CAW125_

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

Page 90

CAW126_

In welke maand en welk jaar was dat? 

IWER: Als de respondent slechts één maand noemt, vul dan deze maand en het jaar in bij "Begin eerste keer" en laat
het tweede gedeelte leeg. Als de respondent een periode of meerdere maanden noemt, vul dan beide secties in.
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAW126_header1 Begin eerste keer:
Answer type: None
CAW126_1 Maand (1-12):
Answer type: Integer
CAW126_2 Jaar:
Answer type: Integer
CAW126_header2 
Laatste keer:
Answer type: None
CAW126_3 Maand (1-12):
Answer type: Integer
CAW126_4 Jaar:
Answer type: Integer

Page 91

CAE103_

Heeft u ^FL_sincelongs; aanvullende financiële steun ontvangen als gevolg van de coronacrisis van uw werkgever,
de overheid, familieleden, vrienden en / of anderen?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nee

Page 92

CAE104_

Wie heeft u deze financiële steun gegeven? 
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IWER: Selecteer alles wat van toepassing is. 
IWER: Vraag door: nog anderen?
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Werkgever
2. De overheid
3. Familieleden
4. Vrienden
97. Anderen

Page 93

CAE114_

Welk soort steun was dit? 

IWER: Selecteer alles wat van toepassing is.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid)
2. Werkloosheidsuitkering
3. Sociale bijstand
4. Anders

Page 94

CAE001_

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

Page 95

CAE002_

Ik wil u nu iets vragen over de financiële situatie van uw huishouden.
 
Answer type: None

Page 96
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CAE100_

Is uw maandelijkse huishoudinkomen elke maand gelijk gebleven ^FL_sincelongs;?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nee

Page 97

CAE105_

Wat was het hoogste totale maandelijkse inkomen van uw hele huishouden, na belastingen en premies, en inclusief
eventuele financiële steun die u mogelijk ontving, ^FL_sinces;? 

IWER: Vul een bedrag in euro's in.
 
Answer type: Integer

Page 98

CAE106_

In welke maand en welk jaar was dat? 

IWER: Als de respondent slechts één maand noemt, vul dan deze maand en het jaar in bij "Begin eerste keer" en laat
het tweede gedeelte leeg. Als de respondent een periode of meerdere maanden noemt, vul dan beide secties in.
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAE106_header1 Begin eerste keer:
Answer type: None
CAE106_1 Maand (1-12):
Answer type: Integer
CAE106_2 Jaar:
Answer type: Integer
CAE106_header2 
Laatste keer:
Answer type: None
CAE106_3 Maand (1-12):
Answer type: Integer
CAE106_4 Jaar:
Answer type: Integer

Page 99

CAE107_
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Wat was het laagste totale maandelijkse inkomen van uw hele huishouden, na belastingen en premies, en inclusief
eventuele financiële steun die u mogelijk ontving, ^FL_sinces;? 

IWER: Vul een bedrag in euro's in.
 
Answer type: Integer

Page 100

CAE108_

In welke maand en welk jaar was dat? 

IWER: Als de respondent slechts één maand noemt, vul dan deze maand en het jaar in bij "Begin eerste keer" en laat
het tweede gedeelte leeg. Als de respondent een periode of meerdere maanden noemt, vul dan beide secties in.
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAE108_header1 Begin eerste keer:
Answer type: None
CAE108_1 Maand (1-12):
Answer type: Integer
CAE108_2 Jaar:
Answer type: Integer
CAE108_header2 
Laatste keer:
Answer type: None
CAE108_3 Maand (1-12):
Answer type: Integer
CAE108_4 Jaar:
Answer type: Integer

Page 101

CAE109_

Als u denkt aan wanneer het totale maandelijkse inkomen van uw huishouden het laagst was ^FL_sinces;, welke
soorten inkomen waren dan lager dan in een gewone maand vóór de coronacrisis? 

IWER: Selecteer alles wat van toepassing is. 

IWER: Lees voor.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Loon
2. Pensioen
3. Bedrijfsinkomsten
4. Huurinkomsten
5. Inkomsten uit rente, dividenden
6. Steun van familie of verwanten
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7. Steun van de overheid
8. Anders, namelijk:
98. (Spontaan) Geen van deze

CAE110_

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAE109_"

Page 102

CASR006_

Denkt u terug aan de tijd toen u ongeveer 45 jaar oud was. Stel dat u uw spaar- en uitgave-gedrag vanaf toen tot en
met nu zou kunnen overdoen, zou u dan... 

IWER: LEES VOOR.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. minder uitgeven en meer sparen in de loop der jaren?
2. ongeveer evenveel uitgeven en sparen in de loop der jaren?
3. meer uitgeven en minder sparen in de loop der jaren?

Page 103

CACO107_

Als u het totale maandelijkse inkomen van uw huishouden beschouwt ^FL_sinces;, hoe heeft uw huishouden dan
kunnen rondkomen? Met grote moeite, met enige moeite, redelijk gemakkelijk, of gemakkelijk?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Met grote moeite
2. Met enige moeite
3. Redelijk gemakkelijk
4. Gemakkelijk

Page 104

CAE111_

Moest u ^FL_sinces; reguliere betalingen uitstellen, zoals voor huur, hypotheek, leningen, en / of
energierekeningen?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
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5. Nee

Page 105

CAE112_

Moest u ^FL_sinces; uw spaargeld gebruiken om de noodzakelijke dagelijkse uitgaven te dekken?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nee
9. Ik had geen spaargeld (alleen spontaan)

Page 106

CAE120_

In het geval dat uw huishouden alle lonen en bedrijfsinkomsten zou verliezen, hoeveel maanden zou u dan van uw
spaargeld kunnen leven? 

IWER: Vul het aantal maanden in.
 
Answer type: Integer

Page 107

CAS001_

Ik zou nu graag wat van u willen horen over de contacten die u had met uw familie en vrienden die NIET bij u in
huis wonen.
 
Answer type: None

Page 108

CAS103_

Hoe vaak had u de afgelopen drie maanden persoonlijk contact, dat wil zeggen fysieke ontmoetingen, met de
volgende mensen die niet bij u in huis wonen? Was het dagelijks, meerdere keren per week, ongeveer één keer per
week, minder vaak of nooit? 

IWER: Lees elke relatie voor en selecteer het juiste antwoord.
Als de respondent geen levende ouders, kinderen, kleinkinderen of familieleden heeft, selecteer dan 'Niet van
toepassing'.
 
Question type: Table
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Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS103_1 Eigen kinderen:
CAS103_5 Eigen kleinkinderen:
CAS103_2 Eigen ouders:
CAS103_3 Andere familieleden:
CAS103_4 Andere niet-familieleden, zoals buren, vrienden of collega's:
Categories:
1. Dagelijks
2. Meerdere 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

Page 109

CAS104_

Hoe vaak had u de afgelopen drie maanden contact via de telefoon, e-mail of andere elektronische middelen met de
volgende mensen die niet bij u in huis wonen? (Was het dagelijks, meerdere keren per week, ongeveer één keer per
week, minder vaak of nooit?) 

IWER: Lees elke relatie voor en selecteer het juiste antwoord.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS104_1 Eigen kinderen:
CAS104_2 Eigen ouders:
CAS104_3 Andere familieleden:
CAS104_4 Andere niet-familieleden, zoals buren, vrienden of collega's:
Categories:
1. Dagelijks
2. Meerdere keren per week
3. Ongeveer één keer per week
4. Minder vaak
5. Nooit
-1. Weet niet
-2. Wil niet zeggen

Page 110

CAS110_

Heeft u sinds de corona-uitbraak anderen die niet bij u in huis wonen geholpen om in hun eerste levensbehoeften te
voorzien, bijvoorbeeld met eten, medicijnen of met urgente reparaties aan het huis? Wilt u antwoorden met een ja of
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nee op elke categorie: 

IWER: Lees elke relatie voor en selecteer het juiste antwoord.
Als de respondent geen levende ouders, kinderen of familieleden heeft, selecteer dan 'Niet van toepassing'.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS110_1 Eigen kinderen:
CAS110_2 Eigen ouders:
CAS110_3 Andere familieleden:
CAS110_4 Andere niet-familieleden, zoals buren, vrienden of collega's:
Categories:
1. Ja
5. Nee
99. Niet van toepassing
-1. Weet niet
-2. Wil niet zeggen

Page 111

CAS111_1

Hoe vaak heeft u de afgelopen drie maanden uw eigen kinderen geholpen om in hun eerste levensbehoeften te
voorzien, bijvoorbeeld met eten, medicijnen of met urgente reparaties aan het huis, in vergelijking met de eerste
coronagolf? Was dat minder vaak, ongeveer even vaak of vaker?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Minder vaak
2. Ongeveer even vaak
3. Vaker

Page 112

CAS111_2

Hoe vaak heeft u de afgelopen drie maanden uw eigen ouders geholpen om in hun eerste levensbehoeften te
voorzien, bijvoorbeeld met eten, medicijnen of met urgente reparaties aan het huis, in vergelijking met de eerste
coronagolf? Was dat minder vaak, ongeveer even vaak of vaker?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Minder vaak
2. Ongeveer even vaak
3. Vaker

Page 113
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CAS111_3

Hoe vaak heeft u de afgelopen drie maanden uw andere familieleden geholpen om in hun eerste levensbehoeften te
voorzien, bijvoorbeeld met eten, medicijnen of met urgente reparaties aan het huis, in vergelijking met de eerste
coronagolf? Was dat minder vaak, ongeveer even vaak of vaker?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Minder vaak
2. Ongeveer even vaak
3. Vaker

Page 114

CAS111_4

Hoe vaak heeft u de afgelopen drie maanden andere niet-familieleden, zoals buren, vrienden of collega's
geholpen om in hun eerste levensbehoeften te voorzien, bijvoorbeeld met eten, medicijnen of met urgente reparaties
aan het huis, in vergelijking met de eerste coronagolf? Was dat minder vaak, ongeveer even vaak of vaker?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Minder vaak
2. Ongeveer even vaak
3. Vaker

Page 115

CAS112_

Heeft u sinds de corona-uitbraak anderen die niet bij u in huis wonen persoonlijk verzorgd? Wilt u antwoorden met
een ja of nee op elke categorie: 

IWER: Lees elke relatie voor en selecteer het juiste antwoord.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS112_1 Eigen kinderen:
CAS112_2 Eigen ouders:
CAS112_3 Andere familieleden:
CAS112_4 Andere niet-familieleden, zoals buren, vrienden of collega's:
Categories:
1. Ja
5. Nee
-1. Weet niet
-2. Wil niet zeggen
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Page 116

CAS113_1

Hoe vaak heeft u de afgelopen drie maanden uw eigen kinderen persoonlijk verzorgd, in vergelijking met de eerste
coronagolf? Was dat minder vaak, ongeveer even vaak of vaker?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Minder vaak
2. Ongeveer even vaak
3. Vaker

Page 117

CAS113_2

Hoe vaak heeft u de afgelopen drie maanden uw eigen ouders persoonlijk verzorgd, in vergelijking met de eerste
coronagolf? Was dat minder vaak, ongeveer even vaak of vaker?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Minder vaak
2. Ongeveer even vaak
3. Vaker

Page 118

CAS113_3

Hoe vaak heeft u de afgelopen drie maanden uw andere familieleden persoonlijk verzorgd, in vergelijking met de
eerste coronagolf? Was dat minder vaak, ongeveer even vaak of vaker?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Minder vaak
2. Ongeveer even vaak
3. Vaker

Page 119

CAS113_4

Hoe vaak heeft u de afgelopen drie maanden andere niet-familieleden, zoals buren, vrienden of collega's
persoonlijk verzorgd, in vergelijking met de eerste coronagolf? Was dat minder vaak, ongeveer even vaak of vaker?
 
Answer type: Radiobuttons
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Categories:
1. Minder vaak
2. Ongeveer even vaak
3. Vaker

Page 120

CAS115_

Heeft u de afgelopen drie maanden vrijwilligersactiviteiten gedaan?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nee

Page 121

CAS116_

Deed u dat vrijwilligerswerk minder vaak, ongeveer even vaak, of vaker dan tijdens de eerste coronagolf?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Minder vaak
2. Ongeveer even vaak
3. Vaker

Page 122

CAS120_

Werd u sinds de corona-uitbraak geholpen door de volgende personen die niet bij u in huis wonen, om in uw eerste
levensbehoeften te voorzien, bijvoorbeeld met eten, medicijnen of met urgente reparaties aan het huis? Wilt u
antwoorden met een ja of nee op elke categorie: 

IWER: Lees elke relatie voor en selecteer het juiste antwoord.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS120_1 Eigen kinderen:
CAS120_2 Eigen ouders:
CAS120_3 Andere familieleden:
CAS120_4 Andere niet-familieleden, zoals buren, vrienden of collega's:
Categories:
1. Ja
5. Nee
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-1. Weet niet
-2. Wil niet zeggen

Page 123

CAS121_1

Hoe vaak werd u de afgelopen drie maanden door uw eigen kinderen geholpen om in uw eerste levensbehoeften te
voorzien, in vergelijking met de eerste coronagolf? Was dat minder vaak, ongeveer even vaak of vaker?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Minder vaak
2. Ongeveer even vaak
3. Vaker

Page 124

CAS121_2

Hoe vaak werd u de afgelopen drie maanden door uw eigen ouders geholpen om in uw eerste levensbehoeften te
voorzien, in vergelijking met de eerste coronagolf? Was dat minder vaak, ongeveer even vaak of vaker?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Minder vaak
2. Ongeveer even vaak
3. Vaker

Page 125

CAS121_3

Hoe vaak werd u de afgelopen drie maanden door uw andere familieleden geholpen om in uw eerste
levensbehoeften te voorzien, in vergelijking met de eerste coronagolf? Was dat minder vaak, ongeveer even vaak of
vaker?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Minder vaak
2. Ongeveer even vaak
3. Vaker

Page 126
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CAS121_4

Hoe vaak werd u de afgelopen drie maanden door andere niet-familieleden, zoals buren, vrienden of collega's
geholpen om in uw eerste levensbehoeften te voorzien, in vergelijking met de eerste coronagolf? Was dat minder
vaak, ongeveer even vaak of vaker?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Minder vaak
2. Ongeveer even vaak
3. Vaker

Page 127

CAS125_

Kreeg u de afgelopen drie maanden regelmatig thuiszorg of mantelzorg van iemand die niet in uw huishouden
woonde? 

IWER: Zorgverleners kunnen professionals, familieleden of vrienden zijn.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nee

Page 128

CAS130_

Heeft u de afgelopen drie maanden regelmatig thuiszorg of mantelzorg gekregen van de volgende mensen die niet in
uw huishouden woonden? Wilt u antwoorden met een ja of nee op elke categorie: 

IWER: Lees elke relatie voor en kies het juiste antwoord.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS130_1 Eigen kinderen:
CAS130_2 Eigen ouders:
CAS130_3 Andere familieleden:
CAS130_4 Andere niet-familieleden, zoals buren, vrienden of collega's:
CAS130_5 Professionele zorgverleners:
Categories:
1. Ja
5. Nee
-1. Weet niet
-2. Wil niet zeggen
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Page 129

CAS131_1

Hoe vaak kreeg u de afgelopen drie maanden thuiszorg of mantelzorg van uw eigen kinderen, in vergelijking met
de eerste coronagolf? Was dat minder vaak, ongeveer even vaak of vaker?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Minder vaak
2. Ongeveer even vaak
3. Vaker

Page 130

CAS131_2

Hoe vaak kreeg u de afgelopen drie maanden thuiszorg of mantelzorg van uw eigen ouders, in vergelijking met de
eerste coronagolf? Was dat minder vaak, ongeveer even vaak of vaker?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Minder vaak
2. Ongeveer even vaak
3. Vaker

Page 131

CAS131_3

Hoe vaak kreeg u de afgelopen drie maanden thuiszorg of mantelzorg van uw andere familieleden, in vergelijking
met de eerste coronagolf? Was dat minder vaak, ongeveer even vaak of vaker?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Minder vaak
2. Ongeveer even vaak
3. Vaker

Page 132

CAS131_4

Hoe vaak kreeg u de afgelopen drie maanden thuiszorg of mantelzorg van andere niet-familieleden, zoals buren,
vrienden of collega's, in vergelijking met de eerste coronagolf? Was dat minder vaak, ongeveer even vaak of vaker?
 
Answer type: Radiobuttons
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Categories:
1. Minder vaak
2. Ongeveer even vaak
3. Vaker

Page 133

CAS131_5

Hoe vaak kreeg u de afgelopen drie maanden thuiszorg of mantelzorg van professionele zorgverleners, in
vergelijking met de eerste coronagolf? Was dat minder vaak, ongeveer even vaak of vaker?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Minder vaak
2. Ongeveer even vaak
3. Vaker

Page 134

CAS126_

Heeft u de afgelopen drie maanden problemen gehad om de hoeveelheid thuiszorg of mantelzorg te krijgen die u
nodig heeft?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nee

Page 135

CAS127_

Om welke problemen ging het? 

IWER: Laat de respondent alle problemen noemen en selecteer alles wat van toepassing is.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Ik moest meer betalen om de hulp te krijgen die ik nodig heb
2. Mensen die mij verzorgen, kwamen minder vaak bij mij thuis
3. Mensen die mij verzorgen, konden niet bij mij thuis komen
4. Ik kon niet naar de plaatsen toegaan die ik nodig had om zorg te ontvangen, bijv. naar familieleden, vrienden of

zorginstellingen.
5. Andere problemen, namelijk:
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CAS150_

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAS127_"

Page 136

CAIT104_

Heeft u sinds de corona-uitbraak het internet minstens één keer gebruikt om te e-mailen, informatie te zoeken,
aankopen te doen of voor enig ander doel?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nee

Page 137

CAIT105_

Is uw internetverbinding over het algemeen voldoende?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nee

Page 138

CAIT106_

Tegenwoordig kan er veel online via internet. Heeft u sinds de corona-uitbraak vaker, ongeveer even vaak, minder
vaak of helemaal niet internet gebruikt voor de volgende online activiteiten? 

IWER: Lees voor.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAIT106_3 Informatie zoeken over gezondheidsgerelateerde onderwerpen
CAIT106_4 Informatie verkrijgen over overheidsdiensten (bijvoorbeeld uitkeringen, belastingen of paspoorten)
CAIT106_5 Geldzaken beheren, zoals internetbankieren, rekeningen betalen of belastingzaken regelen
CAIT106_6 Online aankopen of verkopen doen
Categories:
1. Vaker
2. Ongeveer even vaak
3. Minder vaak
4. Helemaal niet
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-1. Weet niet
-2. Wil niet zeggen

Page 139

CAF001_

We komen nu aan het einde van het interview. Dit waren veel vragen over een moeilijke tijd. Maar zelfs in moeilijke
tijden zijn er ook 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: LEES NIET VOOR. Laat de respondent antwoorden en kies de juiste antwoordoptie.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Noemde meteen iets
2. Aarzelde alvorens iets te noemen
3. Noemde niets

Page 140

CAF002_

Tot slot, waar kijkt u het meest naar uit om te doen als de coronacrisis is afgenomen? 

IWER: LEES NIET VOOR. Laat de respondent antwoorden en kies de juiste antwoordoptie.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Noemde meteen iets
2. Aarzelde alvorens iets te noemen
3. Noemde niets

Page 141

CAF003_

Heel erg bedankt voor uw vriendelijke medewerking. Blijf gezond!
 
Answer type: None

Page 142

CAF006_

IWER: Noteer de voornaam van de respondent (vraag bij twijfel). Als de respondent geen voornaam wil geven, voer
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dan zijn/haar initialen in. 

Voer geen achternaam in.
 
Answer type: String

Page 143

CAF004_

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

Page 144

CAF005_

IWER CHECK: Wie heeft de vragen beantwoord?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Alleen de respondent
2. De respondent en de proxy
3. Alleen de proxy

Variables

FL_sinces

Assign variable: String

FL_sincelongs

Assign variable: String

CAA808_

Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_1

Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_2

Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_3
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Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_4

Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_97

Sum variable: Numeric

home

Assign variable: String

outcome

Assign variable: String

FL_SinceC

Assign variable: String

FL_lastiwmonth

Assign variable: String

FL_SincelongC

Assign variable: String

Routing
if (1 = 1) {
   assign(home, 
'http://localhost:8080/app/index.html#/households/^hhid;/markthehousehold/^pidcom;/134')
}
if (iviewmonthCA = 1) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'januari')
} elseif (iviewmonthCA = 2) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'februari')
} elseif (iviewmonthCA = 3) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'maart')
} elseif (iviewmonthCA = 4) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'april')
} elseif (iviewmonthCA = 5) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'mei')
} elseif (iviewmonthCA = 6) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'juni')
} elseif (iviewmonthCA = 7) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'juli')
} elseif (iviewmonthCA = 8) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'augustus')
} elseif (iviewmonthCA = 9) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'september')
} elseif (iviewmonthCA = 10) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'oktober')
} elseif (iviewmonthCA = 11) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'november')
} elseif (iviewmonthCA = 12) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'december')
} else {
   assign(FL_lastiwmonth, '{empty}')
}
if (iviewyearCA != 0 && iviewyearCA is response) {
   assign(FL SincelongC, 'Sinds uw laatste interview in ^FL lastiwmonth; ^iviewyearCA;')
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   assign(FL_sincelongs, 'sinds uw laatste interview in ^FL_lastiwmonth; ^iviewyearCA;')
   assign(FL_SinceC, 'Sinds uw laatste interview')
   assign(FL_sinces, 'sinds uw laatste interview')
} else {
   assign(FL_SincelongC, 'Sinds juli 2020')
   assign(FL_sincelongs, 'sinds juli 2020')
   assign(FL_SinceC, 'Sinds juli 2020')
   assign(FL_sinces, 'sinds juli 2020')
}
CAA001_ 
if (CAA001_ = 5) {
   CAA102_ 
   if (CAA102_ = 1) {
      CAA103_ 
   }
} elseif (CAA001_ = 1) {
   CAA104_ 
}
if (CAA102_ = 2 || CAA104_ = 2) {
   CAA105_ 
}
if (CAA102_ = 1 || CAA104_ = 1 || CAA105_ = 2) {
   CADN042_ 
   CADN002_ (dk,rf)
   CADN003_ (dk,rf)
   calculate(CAA808_, _current_date[y] - CADN003_)
   CAS140_ (dk,rf)
   if (mn104 = 1) {
      CAHO100_ 
      if (CAHO100_ = 1) {
         CAHO037_ (dk,rf)
         CAHO136_ (dk,rf)
         CAHO032_ (dk,rf)
      }
   }
   CAA010_ (response)
   CAPH003_ (dk,rf)
   CAH102_ (dk,rf)
   CAH004_ 
   CAPH105_ (dk,rf)
   CAPH089_ 
   CAH006_ (dk,rf)
   if (CAH006_ = 1) {
      CAH007_ 
   }
   CAH110_ (dk,rf)
   if (CAH110_ = 1) {
      CAH111_ 
      CAH113_ (dk,rf)
   }
   CAH116_ (dk,rf)
   CAC140_ (dk,rf)
   CAC142_ (dk,rf)
   if (CAC142_ = 1) {
      CAC143_ (dk,rf)
   }
   CAH017_ (dk,rf)
   CAHC117_ (dk,rf)
   if (CAHC117_ = 5) {
      CAHC118_ (dk,rf)
   }
   CAHC884_ (dk,rf)
   CAHC119_ (dk,rf)
   CAH020_ (dk,rf)
   if (CAH020_ = 1) {
      CAH121_1 (dk,rf)
   } elseif (CAH020_ = 5) {
      CAH121_2 (dk,rf)
   }
   CAMH002_ (dk,rf)
   if (CAMH002_ = 1) {
      CAMH113_1 (dk,rf)
   } elseif (CAMH002_ = 5) {
      CAMH113_2 (dk,rf)
   }
   CAMH007_ (dk,rf)
   if (CAMH007_ = 1) {
      CAMH118_1 (dk,rf)
   } elseif (CAMH007_ = 2) {
      CAMH118_2 (dk,rf)
   }
   CAMH037_ (dk,rf)
   if (CAMH037_ is response) {
      CAMH148_ (dk,rf)
   }
   CAC001_ (response)
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   CAC102_ (dk,rf)
   if (CAC102_ = 1) {
      CAC103_ (dk,rf)
   }
   CAC104_ (dk,rf)
   if (CAC104_ = 1) {
      CAC105_ (dk,rf)
   }
   if ((1 in CAC103_) || (1 in CAC105_)) {
      CAC120_ (dk,rf)
      if ((98 in CAC120_) && (count(CAC120_) > 1)) {
         check('U kunt \'Helemaal geen symptomen\' niet samen met een ander antwoord kiezen.', 
CAC120_)
      }
      if (98 ni CAC120_) {
         CAC122_ (dk,rf)
      }
   }
   CAC130_ (dk,rf)
   if (CAC130_ > 1) {
      CAC131_ (dk,rf)
   }
   CAC110_ (dk,rf)
   if (CAC110_ = 1) {
      CAC111_ (dk,rf)
   }
   CAC113_ (dk,rf)
   if (CAC113_ = 1) {
      CAC114_ (dk,rf)
   }
   CAQ105_ (dk,rf)
   if (CAQ105_ = 1) {
      CAQ106_ 
   }
   CAQ110_ (dk,rf)
   if (CAQ110_ = 1) {
      CAQ111_ 
   }
   CAQ115_ (dk,rf)
   if (CAQ115_ = 1) {
      CAQ116_ 
   }
   if (CAQ106_1 = 1 || CAQ111_1 = 1 || CAQ116_1 = 1) {
      calculate(Cal_CAQ130_1, 1)
   } else {
      calculate(Cal_CAQ130_1, 0)
   }
   if (CAQ106_2 = 1 || CAQ111_2 = 1 || CAQ116_2 = 1) {
      calculate(Cal_CAQ130_2, 1)
   } else {
      calculate(Cal_CAQ130_2, 0)
   }
   if (CAQ106_3 = 1 || CAQ111_3 = 1 || CAQ116_3 = 1) {
      calculate(Cal_CAQ130_3, 1)
   } else {
      calculate(Cal_CAQ130_3, 0)
   }
   if (CAQ106_4 = 1 || CAQ111_4 = 1 || CAQ116_4 = 1) {
      calculate(Cal_CAQ130_4, 1)
   } else {
      calculate(Cal_CAQ130_4, 0)
   }
   if (CAQ106_97 = 1 || CAQ111_97 = 1 || CAQ116_97 = 1) {
      calculate(Cal_CAQ130_97, 1)
   } else {
      calculate(Cal_CAQ130_97, 0)
   }
   if (Cal_CAQ130_1 = 1 || Cal_CAQ130_2 = 1 || Cal_CAQ130_3 = 1 || Cal_CAQ130_4 = 1 ||
    Cal_CAQ130_97 = 1) {
      CAQ130_ 
   }
   CAQ125_ (dk,rf)
   if (CAQ125_ = 1) {
      CAQ127_ (dk,rf)
      if (CAQ127_ = 3 || CAQ127_ = 4) {
         CAQ128_ (dk,rf)
      }
   }
   CAQ120_ (dk,rf)
   if (CAQ120_ = 1) {
      CAQ121_ (dk,rf)
      CAQ122_ (dk,rf)
      if (CAQ122_ = 3 || CAQ122_ = 4) {
         CAQ123_ (dk,rf)
      }
   }
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   CAQ118_ (dk,rf)
   if (CAQ118_ > 0) {
      CAQ119_ (dk,rf)
   }
   CAW001_ (response)
   CAEP005_ (dk,rf)
   CAW102_ (dk,rf)
   if (CAW102_ = 1) {
      CAW103_ (dk,rf)
   }
   if (CAEP005_ = 1) {
      CAEP100_ (dk,rf)
      if (CAEP100_ = 1) {
         CAEP101_ (dk,rf)
         CAEP102_ (dk,rf)
         if (CAEP102_ = 2 || CAEP102_ = 3) {
            CAEP103_ (dk,rf)
         }
      }
   } elseif (CAEP005_ = 2) {
      CAW110_ (dk,rf)
      if (count(CAW110_) > 1) {
         CAW111_ (dk,rf)
      }
      if ((2 in CAW110_) || (3 in CAW110_)) {
         CAW117_ (dk,rf)
      }
      CAW121_ (dk,rf)
      if (CAW121_ = 1) {
         CAW122_ (dk,rf)
         if (CAW122_ is response) {
            CAW123_ (dk,rf)
         }
      }
      CAW124_ (dk,rf)
      if (CAW124_ = 1) {
         CAW125_ (dk,rf)
         if (CAW125_ is response) {
            CAW126_ (dk,rf)
         }
      }
   }
   CAE103_ (dk,rf)
   if (CAE103_ = 1) {
      CAE104_ (dk,rf)
      if ((1 in CAE104_) || (2 in CAE104_)) {
         CAE114_ (dk,rf)
      }
   }
   CAE001_ 
   if (CAE001_ = 1) {
      CAE002_ (response)
      CAE100_ (dk,rf)
      if (CAE100_ = 5) {
         CAE105_ (dk,rf)
         if (CAE105_ is response) {
            CAE106_ (dk,rf)
         }
         CAE107_ (dk,rf)
         if (CAE107_ is response) {
            CAE108_ (dk,rf)
         }
         CAE109_ (dk,rf)
         if ((98 in CAE109_) && (count(CAE109_) > 1)) {
            check('U kunt \'Geen van deze\' niet samen met een ander antwoord kiezen.', CAE109_)
         }
      }
      if (CAA808_ > 59 && CAA808_ < 80 && CADN003_ is response) {
         CASR006_ (dk,rf)
      }
      CACO107_ (dk,rf)
      if (CACO107_ = 1 || CACO107_ = 2) {
         CAE111_ (dk,rf)
         CAE112_ (dk,rf)
         if (CAE112_ != 9) {
            CAE120_ (dk,rf)
         }
      }
   }
   CAS001_ (response)
   CAS103_ 
   if (CAS103_1 != 99 || CAS103_2 != 99 || CAS103_3 != 99 || CAS103_4 != 99) {
      CAS104_ 
   }
   CAS110_ 
   if (CAS110_1 = 1) {
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      CAS111_1 (dk,rf)
   }
   if (CAS110_2 = 1) {
      CAS111_2 (dk,rf)
   }
   if (CAS110_3 = 1) {
      CAS111_3 (dk,rf)
   }
   if (CAS110_4 = 1) {
      CAS111_4 (dk,rf)
   }
   if (CAS110_1 != 99 || CAS110_2 != 99 || CAS110_3 != 99 || CAS110_4 != 99) {
      CAS112_ 
      if (CAS112_1 = 1) {
         CAS113_1 (dk,rf)
      }
      if (CAS112_2 = 1) {
         CAS113_2 (dk,rf)
      }
      if (CAS112_3 = 1) {
         CAS113_3 (dk,rf)
      }
      if (CAS112_4 = 1) {
         CAS113_4 (dk,rf)
      }
   }
   CAS115_ (dk,rf)
   if (CAS115_ = 1) {
      CAS116_ (dk,rf)
   }
   if (CAS110_1 != 99 || CAS110_2 != 99 || CAS110_3 != 99 || CAS110_4 != 99) {
      CAS120_ 
      if (CAS120_1 = 1) {
         CAS121_1 (dk,rf)
      }
      if (CAS120_2 = 1) {
         CAS121_2 (dk,rf)
      }
      if (CAS120_3 = 1) {
         CAS121_3 (dk,rf)
      }
      if (CAS120_4 = 1) {
         CAS121_4 (dk,rf)
      }
   }
   CAS125_ (dk,rf)
   if (CAS125_ = 1) {
      CAS130_ 
      if (CAS130_1 = 1) {
         CAS131_1 (dk,rf)
      }
      if (CAS130_2 = 1) {
         CAS131_2 (dk,rf)
      }
      if (CAS130_3 = 1) {
         CAS131_3 (dk,rf)
      }
      if (CAS130_4 = 1) {
         CAS131_4 (dk,rf)
      }
      if (CAS130_5 = 1) {
         CAS131_5 (dk,rf)
      }
      CAS126_ (dk,rf)
      if (CAS126_ = 1) {
         CAS127_ (dk,rf)
      }
   }
   CAIT104_ (dk,rf)
   if (CAIT104_ = 1) {
      CAIT105_ (dk,rf)
      CAIT106_ 
   }
   CAF001_ (dk,rf)
   CAF002_ (dk,rf)
   CAF003_ (response)
}
CAF006_ 
CAF004_ 
CAF005_ 
if (CAA105_ = 1) {
   assign(outcome, '219')
} elseif (CAA105_ != 1 && CAF005_ is response) {
   assign(outcome, '131')
} else {
   assign(outcome, '134')
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