
 

 

 

 

 

 

"50+ in Europa" 

 
Survey of Health, Ageing 
and Retirement in Europe 

 

2010/11 
  
 
 
 
 
 

Antwoordkaarten 

 

 

 



   

KAART 1 

 

1. Echtgeno(o)t(e) 

2. Partner 

3. Kind 

4. Schoonzoon/schoondochter 

5. Ouder 

6. Schoonouder 

7. Broer/zus 

8. Kleinkind 

9. Ander familielid (specificeer) 

10. Ander niet-familielid (specificeer) 

11. Ex-echtgeno(o)t(e) / Ex-partner 
 

 



 

KAART 2 

 

11. Lager onderwijs 

12. Lager secundair onderwijs - Algemeen 

13. Lager secundair onderwijs - Kunst 

14. Lager secundair onderwijs - Technisch (A3) 

15. Lager secundair onderwijs - Beroeps 

16. Hoger secundair onderwijs - Algemeen 

17. Hoger secundair onderwijs - Kunst 

18. Hoger secundair onderwijs - Technisch (A2) 

19. Hoger secundair onderwijs - Beroeps 

20. Post-secundair niet hoger onderwijs 

21. Niet-universitair hoger onderwijs, korte type (A1) 

22. Hoger onderwijs buiten de universiteit, lange type 

23. Universitair 

24. Universitair, met aanvullend diploma 

25. Doctoraat op proefschrift 

95. Nog op school/nog geen diploma 

96. Geen diploma 



97. Ander type (ook diploma's behaald in het buitentype) 
 

KAART 4 

 

1. Getrouwd en samenwonend met 
echtgeno(o)t(e) 

2. Geregistreerd partnerschap of 
samenlevingscontract 

3. Getrouwd, gescheiden levend van 
echtgeno(o)t(e) 

4. Nooit getrouwd 

5. Gescheiden 

6. Weduwe/weduwnaar 
 

 



 

KAART 5 

 

1. In hetzelfde huishouden 

2. In hetzelfde gebouw 

3. Minder dan 1 kilometer hier vandaan 

4. Tussen 1 en 5 kilometer hier vandaan 

5. Tussen 5 en 25 kilometer hier vandaan 

6. Tussen 25 en 100 kilometer hier vandaan 

7. Tussen 100 en 500 kilometer hier vandaan 

8. Meer dan 500 kilometer hiervandaan 
 

 



 

KAART 6 

 

1. Voltijds werkzaam 

2. Deeltijds werkzaam 

3. Zelfstandig of werkzaam in eigen 
familiebedrijf 

4. Werkloos 

5. Volgt beroepsopleiding/ 
herscholing/onderwijs 

6. Ouderschapsverlof 

7. Met (vervroegd) pensioen 

8. Langdurig ziek of arbeidsongeschikt 

9. Zorg voor huis of gezin 

97. Anders 
 

 



 

KAART 7 

 

1. Een hartaanval inclusief hartinfarct of 
coronairtrombose of een ander hartprobleem, 
inclusief hartfalen 

2. Hoge bloeddruk of hypertensie 

3. Hoog cholesterolgehalte in het bloed 

4. Een beroerte of herseninfarct of een ziekte aan de 
bloedvaten in de hersenen 

5. Diabetes of een hoog bloedsuikergehalte 

6. Chronische longziekte zoals chronische bronchitis 
of emfyseem 

8. Artritis, inclusief osteoartritis of reuma 

10. Kanker of kwaardaardig gezwel, inclusief leukemie 
of lyphoma, maar exclusief minder ernstige vormen 
van huidkanker 

11. Een maagzweer of zweer aan twaalfvingerige darm, 
zweer van het maag-darmkanaal 

12. De ziekte van Parkinson 

13. Staar (cataract) 

14. Een gebroken heup of dijbeen 

15. Een andere breuk 

16. Alzheimer, dementie, organisch hersensyndroom, 
seniliteit, of een ander ernstig geheugenprobleem 

96. Geen 



97. Andere kwalen, hier niet vermeld 
 

KAART 8 

 

1. Rug-, knie-, heuppijn of pijn in een ander 
gewricht 

2. Hartklachten of angina, pijn in de borst bij 
inspanning 

3. Ademnood, problemen met ademen 

4. Hardnekkige hoest 

5. Opgezwollen benen 

6. Slaapproblemen 

7. Vallen 

8. Bang zijn om te vallen 

9. Duizeligheid, flauwvallen of blackouts 

10. Maag- of darmproblemen, waaronder 
constipatie, winderigheid, diarree 

11. Incontinentie of onvrijwillig urineverlies 

12. Vermoeidheid 

96. Geen 



97. Andere symptomen, hier niet vermeld 
 

KAART 9 

 

1. Medicatie voor een hoog cholesterolgehalte in het 
bloed 

2. Medicatie voor hoge bloeddruk 

3. Medicatie voor ziekten van de kransslagader of 
hersenslagader 

4. Medicatie voor andere hartziekten 

5. Medicatie voor asthma 

6. Medicatie voor diabetes 

7. Medicatie voor gewrichtspijn of gewrichtsontsteking 

8. Pijnstillers (hoofdpijn, rugpijn, ...) 

9. Medicatie voor slaapproblemen 

10. Medicatie voor angst of depressie 

11. Medicatie voor hormonale osteoporose (verzwakking 
van het bot) 

12. Medicatie voor niet-hormonale osteoporose 
(verzwakking van het bot) 

13. Medicatie voor brandend maagzuur 

14. Medicatie voor chronische bronchitis 

96. Geen 



97. Andere medicatie, hier niet vermeld 
 

KAART 10 

 

1. 100 meter wandelen 

2. Ongeveer twee uur zitten 

3. Opstaan uit een stoel na er langere tijd op 
gezeten te hebben 

4. Verschillende trappen opgaan zonder te 
rusten 

5. Een trap opgaan zonder te rusten 

6. Buigen, knielen of hurken 

7. Uw armen boven schouderhoogte reiken of 
uitstrekken 

8. Grote objecten zoals een zetel trekken of 
duwen 

9. Gewichten van meer dan 5 kilo tillen en 
dragen, zoals een zware boodschappentas 

10. Een klein muntje van de tafel pakken 

96. Geen van deze 
 

 



 

KAART 11 

 

1. Uzelf aankleden, inclusief sokken en schoenen 
aantrekken 

2. Door een kamer stappen 

3. In het bad gaan of douchen 

4. Eten, bijvoorbeeld uw voedsel in stukjes snijden 

5. In of uit bed komen 

6. Naar het toilet gaan, inclusief opstaan of gaan 
zitten 

7. Een plattegrond gebruiken om uw weg te vinden 
op een onbekende plaats 

8. Een warme maaltijd bereiden 

9. Boodschappen doen 

10. Telefoneren 

11. Geneesmiddelen innemen 

12. Rondom het huis of in de tuin werken 

13. Met geld omgaan, zoals rekeningen betalen en 
uitgaven bijhouden 



96. Geen van deze 
 

KAART 12 

 

1. Bijna elke dag 

2. Vijf of zes dagen per week 

3. Drie of vier dagen per week 

4. Eén of twee keer per week 

5. Eén of twee keer per maand 

6. Minder dan een keer per maand 

7. Helemaal niet in de afgelopen 3 maanden 
 

 



 

KAART 13 

 

1. Elke dag 

2. 3-6 keer per week 

3. Twee keer per week 

4. Eenmaal per week 

5. Minder dan een keer per week 
 

 



 

KAART 14 

 

1. Hartspecialist, longspecialist, maag- 
darmspecialist of endocrinoloog (klierspecialist) 

2. Huidarts 

3. Neuroloog 

4. Oogarts 

5. Neus- keel- of oorarts 

6. Reumatoloog 

7. Orthopedist 

8. Chirurg 

9. Psychiater 

10. Gynaecoloog 

11. Uroloog 

12. Kankerspecialist 

13. Geriater (specialist voor bejaarden) 
 

 



 

KAART 15 

 

1. Leden van de uitvoerende of wetgevende 
kaders, hoger kader van openbare 
administratie, leidinggevend of hoger kader 
van onderneming 

2. Intellectuele of wetenschappelijke 
beroepen 

3. Intermediaire beroepen 

4. Bedienden 

5. Dienstpersoneel en verkopers 

6. Landbouwers en arbeiders gespecialiseerd 
in landbouw en visserij 

7. Ambachtslieden en arbeiders van het 
ambachtelijk type 

8. Conducteurs van installaties, machines en 
de voertuigen, assemblage arbeiders 

9. Ongeschoolde arbeiders 

10. Leden van de strijdkrachten 
 

 



 

KAART 16 

 

1. Landbouw, bosbouw, visserij, jacht 

2. Mijnbouw, (steen)groeve 

3. Productie 

4. Elektriciteit-, gas- en watervoorziening 

5. Bouw 

6. Groot- en kleinhandel; reparatie van 
motorvoertuigen en huishoudgoederen 

7. Horeca 

8. Transport, opslag en communicatie 

9. Bank- en financiewezen 

10. Vastgoed, verhuur en zakenactiviteiten 

11. Openbare dienst, defensie; sociale zekerheid 

12. Onderwijs 

13. Gezondheids- en sociaal werk 

14. Andere gemeenschaps-, sociale of persoonlijke 
diensten 

 



 

KAART 18 

 

1. Gepensioneerd 

2. In loondienst of zelfstandige (inclusief 
werkzaam in familiebedrijf) 

3. Werkloos 

4. Langdurig ziek, arbeidsongeschikt of 
gehandicapt 

5. Huisvrouw / huisman 

97. Andere (rentenier, levend op eigen 
middelen, student, vrijwilligerswerk) 

 

 



 

KAART 19 

 

1. 
Ik kwam in aamerking voor een wettelijk 
pensioen 

2. 
Ik kwam in aanmerking voor een 
bedrijfspensioen 

3. 
Ik kwam in aanmerking voor een privé 
pensioen 

4. 
Ik kreeg vervroegd pensioen aangeboden 
(met speciale incentieven of een bonus) 

5. 
Ik werd ontslagen (bijvoorbeeld 
brugpensioen) 

6. Eigen slechte gezondheid 

7. 
Slechte gezondheid van een familielid of 
een vriend 

8. 
Om tegelijkertijd met mijn echtgeno(o)t(e) of 
partner met pensioen te gaan 

9. 
Om meer tijd door te brengen met mijn 
familie 

10. Om van het leven te genieten 
 

 



 

KAART 20 

 

1. Een verandering in het soort werk (bijv. van 
werknemer naar zelfstandige) 

2. Een verandering van werkgever 

3. Een promotie 

4. Een verandering van werklocatie 

5. Een verandering van contractsduur (van 
lange duur naar korte duur of vice versa) 

96. Geen van bovenstaande 
 

 



 

KAART 21 

 

1. Wettelijk rustpensioen 

2. Wettelijk vervroegd pensioen of 
brugpensioen 

3. Werkloosheidsuitkering 

4. Wettelijke uitkering bij ziekte 

5. Wettelijke uitkering bij invaliditeit of 
arbeidsongeschiktheid 

6. Sociale bijstand 

96. Geen van deze 
 

 



 

KAART 22 

 

1. Helemaal mee eens 

2. Mee eens 

3. Niet mee eens 

4. Helemaal niet mee eens 
 

 



 

KAART 23 

 

1. Wettelijk rustpensioen 

2. Wettelijk aanvullend rustpensioen of tweede 
wettelijk rustpensioen 

3. Wettelijk vervroegd pensioen of pre-
pensioen 

4. Wettelijke uitkering bij ziekte of invaliditeit of 
wettelijke uitkering bij beroepsziekte of 
arbeidsongeval 

5. Wettelijk aanvullende uitkering bij ziekte of 
invaliditeit of aanvullende uitkering bij 
beroepsziekte of arbeidsongeval 

6. Werkloosheidsuitkering 

7. Wettelijk overlevingspensioen (weduwe- of 
weduwnaarspensioen) 

8. Wettelijk aanvullend overlevingspensioen 
(weduwe- of weduwnaarspensioen) 

9. Wettelijk oorlogspensioen 

10. Wettelijk uitkering wegens langdurige ziekte 



96. Geen van deze 
 

KAART 24 

 

1. Bedrijfspensioen vanwege het bedrijf waar u 
het laatst gewerkt hebt 

2. Bedrijfspensioen vanwege uw tweede baan 

3. Bedrijfspensioen vanwege uw derde baan 

4. Vervroegd bedrijfspensioen of pre-pensioen 
vanwege bedrijf 

5. Arbeidsongschiktheids- of 
invaliditeitsuitkering vanwege bedrijf 

6. Overlevingspensioen vanwege werkgever 
van echtgeno(o)t(e) of partner 

96. Geen van deze 
 

 



 

KAART 25 

 

1. Regelmatige uitkering van een 
levensverzekering 

2. Regelmatige uitkering van een privaat 
individueel pensioen of de uitkering van een 
lijfrente (annuïteit) 

3. Alimentatie 

4. Regelmatige uitkeringen van charitatieve 
instellingen 

5. Lange termijn uitkeringen van een private 
ziekte-verzekeraar 

96. Geen van deze 
 

 



 

KAART 26 

 

1. Wettelijk rustpensioen 

2. Wettelijk vervroegd pensioen of 
brugpensioen 

3. Wettelijke uitkering wegens ziekte, 
invaliditeit, arbeidsongeval of beroepsziekte 

4. Pensioen uit groepsverzekering of 
pensioenfonds bij de werkgever of uit 
individueel pensioensparen 

5. Privaat vervroegd pensioen of opslag op het 
brugpensioen vanwege het bedrijf 

 

 



 

KAART 27 

 

1. bijv. bij het wassen, eten, in en uit bed 
stappen, het toilet gebruiken 

2. bijv. kleine herstellingen aan het huis, 
tuinieren, vervoer, boodschappen doen, 
huishoudelijke taken of hulp bij de 
administratie zoals het invullen van 
formulieren, financiële en juridische zaken 
regelen 

 

 



 

KAART 28 

 

1. Voor basisbehoeften 

2. Om te helpen bij het kopen of het inrichten 
van een huis of appartement 

3. Om te helpen bij de aankoop van iets duurs 
(geen huis) 

4. Voor een grote familiegebeurtenis 
(geboorte, huwelijk, andere viering) 

5. Hulp bij een scheiding 

6. Hulp bij overlijden of ziekte 

7. Hulp bij werkloosheid 

8. Voor verdere opleiding 

9. Om aan een wettelijke verplichting te 
voldoen (bijv. alimentatie of verplichte 
betaling voor verzorging van de ouders) 

96. Geen specifieke reden 

97. Andere reden 
 

 



 

KAART 29 

 

1. Familiale redenen 

2. Werkgerelateerde redenen 

3. Wilde een kleiner/groter/ander huis of 
appartement 

4. Wilde in een andere omgeving wonen 

97. Andere reden 
 

 



 

KAART 30 

 

1. Eigenaar 

2. Lid van een coöperatie 

3. Huurder 

4. Onderhuurder 

5. Betaalt geen huur 
 

 



 

KAART 31 

 

1. Ik houd niet van zaken doen met banken 

2. Bankkosten voor diensten en producten zijn 
te hoog 

3. Ongunstige openingstijden of locatie van 
banken 

4. Ik heb geen bankrekening nodig/ik wil geen 
bankrekening 

5. Ik heb niet genoeg geld 

6. Spaartegoeden worden beheerd door 
kinderen of andere familieleden (in of 
buiten het huishouden) 

95. Eigenlijk heb ik/hebben we wel een 
rekening 

97. Andere reden 
 

 



 

KAART 32 

 

1. Schuld op auto's of andere voertuigen 
(bussen/motorfiets/boten, etc.) 

2. Schuld op kredietkaart of 
klantenkaartrekening 

3. Leningen (van banken, hypotheekbanken, of 
andere financiële instellingen) 

4. Schulden aan familieleden of vrienden 

5. Studielening 

6. Achterstallige rekeningen (telefoon, 
elektriciteit, gas, huur) 

96. Geen van deze 

97. Andere 
 

 



 

KAART 33 

 

1. Vaak 

2. Soms 

3. Zelden 

4. Nooit 
 

 



 

KAART 34 

 

1. Deed vrijwilligers- of liefdadigheidswerk 

4. Volgde een opleiding of cursus 

5. Ging naar een sportclub, een hobbyclub of 
een ander soort club of vereniging 

6. Deelgenomen aan activiteiten van een 
religieuze organisatie (kerk, synagoge, 
moskee, etc.) 

7. Deelgenomen aan activiteiten van een 
politieke of buurtgerelateerde organisatie 

8. Boeken, tijdschriften of kranten gelezen 

9. Speelde woord- of cijferspellen zoals 
kruiswoordpuzzels of Sudoku 

10. Speelde kaartspellen of spellen zoals 
schaken 

96. Geen van deze 
 

 
 



KAART 35 

 

 

 

Die kans  
is onbestaande  

Die kans  
is zeer groot 

 

 
 



KAART 36 

 

1. Ik neem aanzienlijke financiële risico's 
waarbij ik verwacht aanzienlijk rendement 
te halen 

2. Ik neem meer dan gemiddelde financiële 
risico's waarbij ik verwacht meer dan 
gemiddeld rendement te halen 

3. Ik neem gemiddelde financiële risico's 
waarbij ik verwacht gemiddeld rendement 
te halen 

4. Ik ben niet bereid financieel risico's te lopen 
 

 



 

KAART 37 

 

1. Gepensioneerd 

2. In loondienst of zelfstandige (inclusief 
werkzaam in familiebedrijf) 

3. Werkloos en op zoek naar werk 

4. Langdurig ziek, arbeidsongeschikt of 
gehandicapt 

5. Huisvrouw / huisman 

97. Andere (rentenier, levend op eigen 
middelen, student, vrijwilligerswerk) 

 

 
 


