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IF SKIP_INTROPagina  = 0

ENDIF

CoverscreenWizardNursingHomePagina

Wordt dit interview in een privé huishouden gehouden, of in een verpleeghuis (of verzorgingstehuis) ?
Een verpleeghuis of verzorgingstehuis verzorgt de volgende diensten aan bewoners: verspreiden van medicijnen, 24 uur
persoonlijke hulp en supervisie (niet noodzakelijk een verpleegster), kamers en maaltijden. 
1. Privé-huishouden
2. Verpleeghuis

In een eerder interview hebben we u al eerder bevraagd over uw huishouden. Om het interview
vandaag zo kort mogelijk te houden wil ik graag naar uw eerdere antwoorden verwijzen in plaats
van de vragen opnieuw te stellen. Gaat u hiermee akkoorrd?
1 Ja
2 Nee

CoverscreenWizardIntroPagina 
In ^FL_MONTH ^FL_YEAR heeft uw huishouden meegedaan aan het onderzoek '50+ in Europa'. Zoals u weet, is dit
onderzoek geïnteresseerd in belangrijke aspecten van iemands leven, zoals gezondheid, financiële situatie en familiesituatie.
Hiertoe worden mensen die net als u de laatste keer aan het onderzoek hebben meegedaan opnieuw geïnterviewd. 
We zijn met name geïnteresseerd hoe het mensen vergaat die naar een verpleeghuis verhuizen .
Dit interview is vrijwillig en vertrouwelijk. Als we bij een vraag komen die u niet wilt beantwoorden, laat mij dit dan weten en dan
zal ik naar de volgende vraag gaan. De antwoorden die u geeft zullen vertrouwelijk blijven en alleen voor onderzoek gebruikt
worden.
Voordat het interview begint, wil ik u wat vragen stellen over ieder huishoudlid, zoals naam, geslacht en geboortedatum. Laten
we bij u beginnen.

1. Ga verder 

CVRespondentSelectPagina
Wat is uw naam?

Selecteer de persoon die de gegevens in het coverscreen controleert. Als deze persoon in het systeem onbekend is, voer dan
zijn of haar naam in. De achternaam is optioneel.

1. [{name of respondent}] [{number of respondents not checked}]. [{name of respondent}] [{number of respondents not
checked+1}].
Iemand anders, namelijk  _______ (Voornaam)    ________ (Achternaam (optioneel))

Pop up:
Noteren a.u.b.
Voordat u verder gaat, controleer bij de respondent dat de andere huishoudleden (^FL_MEMBERS)
in dit huishouden wonen of ooit hebben gewoond.

LOOP cnt:= 1 TO NUMBER OF PRELOADED HOUSEHOLD MEMBERS

IntroPagina
De Cover Screen Wizard helpt u met de stappen die nodig zijn om informatie die we over een huishouden hebben bij te
werken.

Lees de volgende vraag hardop voor aan de respondent.

Vetgedrukte tekst die begint met 'IWER:' geeft u extra informatie om de vraag te verhelderen. Het kan ook tips geven in geval
u de betekenis van de vraag niet snapt.

Druk op de 'Volgende' knop om de wizard te starten.
1. Ga verder

IF SelectRespondent IN PreloadedRespondents

CoverscreenWizardRespondentConfirmationPagina:IS_LIVING
[IF SelectRespondent=CVRespondent {“Do you”} ELSE {“Does” RespondentFirstName} ENDIF] (still) live in this household?
1. Ja



5. Nee

6. Verhuisd
7. Nooit hier gewoond
[IF NOT(SelectRespondent=CVRespondent) {8. Is overleden} ]

CHK: (confirmLiving = 6 AND NobodyElseInHousehold) “ "[Geen van de oorsponkelijke huishoudleden leeft nog op het
huidige adres Indien iedereen verhuisd is naar andere adres(sen), verplaats het huishouden dan naar een nieuw adres
alvorens het coverscreen af te nemen. Indien alle huishoudleden overleden zijn, annuleer het coverscreen-interview en
registreer contactcode 301 - overleden voor het "gehele huishouden"]"

CHK: (confirmLiving = 7 AND NobodyElseInHousehold) "[Geen van de bekende huishoudleden woont hier. U bent misschien
niet bij het juiste adres. Sluit het coverscreen af en probeer de adresinformatie voor dit huishouden te achterhalen.Annuleer
de coverscreen wizard en neemt contact op met de veldwerkorganisatie.]"

IF (SelectRespondent.IsDeceased)

ENDIF
CoverscreenWizardRespondentConfirmationPagina:NAME
Is uw naam correct gespeld? (^FL_NAME / ^FL_LASTNAME)
IWER: Als de naam verkeerd gespeld is, kunt u de gecorrigeerde naam typen. De achternaam is optioneel.
1. Ja, de naam is juist
5. Nee, de naam wordt anders gespeld __________ (Voornaam)  ______________ (Achternaam (optioneel))

CoverscreenWizardRespondentConfirmationPagina:GENDER
(Observeren)
Noteer geslacht van respondent op basis van observatie (vragen indien onzeker).
1. Man
2. Vrouw
3. Weet ik niet / weigering

IF NOT (SelectRespondent=CVRespondent)

ENDIF

IWER: bevestig aub dat ^FL_NAME de respondent's ^FL_RELATION is

CoverscreenWizardRespondentConfirmationPagina:BIRTH
U geboren in ^FL_NAME ^FL_VERB ^FL_MONTH ^FL_YEAR. Is dit juist?
Als geboortemaand en/of jaar onjuist is, kunt u gecorrigeerde geboortemaand en geboortejaar invullen. Indien de respondent
weigert: probeer een schatting te maken. Indien dit niet lukt: selecteer "Weet ik niet / weigering".
1. Ja, zowel geboortemaand en geboortejaar zijn juist.
5. Nee, de geboortemaand en/of geboortejaar zijn onjuist.

De geboortemaand is [{Monthselectbox}]

CoverscreenWizardRespondentConfirmationPagina:SORRY
Het spijt mij dat ^FL_NAME is overleden.

Ik wil een paar vragen stellen over ^FL_NAME om er zeker van te zijn dat we de juiste informatie hebben over de
overledene. 
1. Ga verder 

CoverscreenWizardRespondentConfirmationPagina:RELATION_TO_CV_R
Als u kijkt naar Kaart 1, wat is ^FL_HIS_HER relatie tot u?
Met ‘schoonouder’ wordt bedoeld de ouder van de partner. Andere schoonouders (bijv. ouders van voormalige
partners) moeten worden aangemerkt als ‘andere familieleden’. 
1. Echtgeno(o)t(e)
2. Partner
3. Kind
4. schoonzoon of schoondochter
5. ouder
6. schoonouder
7. broer of zus
8. kleinkind
9. Ander familielid (specificeer) _____________
10. Ander niet-familielid (specificeer) _____________
11. Ex-echtgeno(o)t(e)/ex-partner



Het geboortejaar is ____________

9. Weet ik niet / weigering

If  CoverscreenWizardRespondentConfirmationPagina:IS_LIVING=6
CoverscreenWizard
In welke maand en jaar is ^FL_NAME verhuisd?
Maand        [{Monthselectbox}]
Jaar           ___________

If  CoverscreenWizardRespondentConfirmationPagina:IS_LIVING=6
CoverscreenWizard
Mag ik vragen waarom ^FL_NAME het huishouden verlaten heeft? Was het omdat ...
Lees onderstaande opties voor

(Een verpleeghuis verzorgt de volgende diensten aan bewoners:verspreiden van medicijnen, 24 uur persoonlijke
hulp en supervisie (niet noodzakelijk een verpleegster), kamers en maaltijden).
1. De relatie met huishoudlid beëindigd.
2. ^FL_NAME is verhuisd naar een verzorgingstehuis, verpleeghuis of opvanghuis.
3. Om andere reden

IF (Interview in nursinghome)
CoverscreenWizardNursingHomeOthersPagina
Ik weet dat het moeilijk kan zijn om erover te praten. Is er een lid uit uw huishouden sinds ^FL_MONTH ^FL_YEAR
overleden?
IWER: Als geen van de leden van het vorige huishouden worden genoemd, kies optie 5.
1. Ja, iemand uit het huishouden is in ^FL_MONTH ^FL_YEAR overleden
[ {list of other members in household} ]
5. Nee, niemand uit dit huishouden is in ^FL_MONTH ^FL_YEAR is overleden
LOOP cnt:= 1 TO NUMBER OF OTHER DIED RESPONDENTS
CoverscreenWizardRespondentConfirmationPagina:SORRY
Het spijt mij dat ^FL_NAME is overleden.

Ik wil een paar vragen stellen over ^FL_NAME om er zeker van te zijn dat we de juiste informatie hebben over de
overledene.
1. Ga verder
CoverscreenWizardRespondentConfirmationPagina:NAME
Is de naam van ^FL_NAME / ^FL_LASTNAME correct gespeld?
IWER: Als de naam verkeerd gespeld is, kunt u de gecorrigeerde naam typen. De achternaam is optioneel.
1. Ja, de naam is juist
5. Nee, de naam wordt anders gespeld __________ (Voornaam)  ______________ (Achternaam (optioneel))
CoverscreenWizardRespondentConfirmationPagina:GENDER
Is [{first name of deceased respondent}] male?
Noteer geslacht van respondent op basis van observatie (vragen indien onzeker).
1. Man
2. Vrouw
CoverscreenWizardRespondentConfirmationPagina:RELATION_TO_CV_R
Als u kijkt naar Kaart 1, wat is ^FL_HIS_HER relatie tot u?
Met ‘schoonouder’ wordt bedoeld de ouder van de partner. Andere schoonouders (bijv. ouders van voormalige
partners) moeten worden aangemerkt als ‘andere familieleden’. 
1. Echtgeno(o)t(e)
2. Partner
3. Kind
4. schoonzoon of schoondochter
5. ouder
6. schoonouder
7. broer of zus
8. kleinkind
9. Ander familielid (specificeer) _____________
10. Ander niet-familielid (specificeer) _____________
11. Ex-echtgeno(o)t(e)/ex-partner

Pop up
IWER: bevestig aub dat ^FL_NAME de respondent's ^FL_RELATION is



ENDLOOP
LOOP cnt:= 1 TO NUMBER NEW RESPONDENTS

ELSE

ENDIF

ENDIF
IF (SelectRespondent.IsDeceased)

ENDIF

ENDLOOP
STOP ASKING OTHER RESPONDENTS

CoverscreenWizardRespondentConfirmationPagina:BIRTH
^FL_NAME ^FL_VERB ^FL_MONTH ^FL_YEAR. Is dit juist?
1. Ja, zowel geboortemaand en geboortejaar zijn juist.
5. Nee, de geboortemaand en/of geboortejaar zijn onjuist.

De geboortemaand is [{Monthselectbox}]
Het geboortejaar is ____________

9. Weet ik niet / weigering
CoverscreenWizardRespondentConfirmationPagina:WHEN_DECEASED
Wanneer is ^FL_NAME overleden? Kunt u mij maand en jaar noemen?
Maand        [{Monthselectbox}]
Jaar           ___________

CoverscreenWizardRespondentConfirmationPagina:WHEN_DECEASED
Wanneer is ^FL_NAME overleden? Kunt u mij maand en jaar noemen?
Maand        [{Monthselectbox}]
Jaar           ___________

CVRespondentLivesHerePagina
Woont u in dit huishouden?
Een huishouden bestaat uit alle personen
- die op hetzelfde adres wonen en
- die een gezamenlijk huishoud-budget hebben of normaal gesproken samen eten.

Uitzonderingen: 
Onderhuurders (of gasten die betalen) zijn geen lid van het huishouden, zelfs niet als ze soms wel mee-eten.

Inwonende kinderen op het adres van de ouders, of ouders die inwonend zijn bij hun kinderen worden wel gezien
als lid van het huishouden ongeacht of ze een gezamenlijk huishoudbudget hebben voor eten. Leden van het
huishouden die tijdelijk niet aanwezig zijn worden als leden van het huishouden beschouwd indien ze geen ander
onderkomen hebben, financiele banden met het huishouden hebben, en niet langer dan 1 jaar afwezig zijn.
1. Ja
5. Geen (proxy)
CHK: (StillInHousehold = 5) "[Ga terug naar de vorige vraag en selecteer een persoon die in het huishouden woont. De
proxy dient de vragen in het coverscreen te beantwoorden alsof de proxy de geselecteerde persoon is.]"
CoverscreenWizardNewCVRespondentPagina
Kunt u mij uw persoonsgegevens geven?
IWER: Vraag naar naam, geboortemaand en geboortejaar en geslacht.
Naam:_____________ (Voornaam)   ______________ (Achternaam (optioneel))
Geboortemaand [{Monthselectbox}]
Geboortejaar _____________
Gender
1. Man
2. Vrouw
CoverscreenWizardNewMembersPagina
In welke maand en jaar bent u naar dit huishouden verhuisd?
Maand [{Monthselectbox}]
Jaar ___________

CoverscreenWizardNewMembersPagina
Woont er iemand anders in dit huishouden?
Een huishouden bestaat uit alle personen
- die op hetzelfde adres wonen en
- die een gezamenlijk huishoud-budget hebben of normaal gesproken samen eten.

Uitzonderingen: 
Onderhuurders (of gasten die betalen) zijn geen lid van het huishouden, zelfs niet als ze soms wel mee-eten.



ENDLOOP

Pop up
IWER: bevestig aub dat ^FL_NAME de respondent's ^FL_RELATION is

LOOP cnt:= 1 TO NUMBER OF DECEASED RESPONDENTS

Inwonende kinderen op het adres van de ouders, of ouders die inwonend zijn bij hun kinderen worden wel gezien als
lid van het huishouden ongeacht of ze een gezamenlijk huishoudbudget hebben voor eten. Leden van het
huishouden die tijdelijk niet aanwezig zijn worden als leden van het huishouden beschouwd indien ze geen ander
onderkomen hebben, financiele banden met het huishouden hebben, en niet langer dan 1 jaar afwezig zijn.
1. Ja, er zijn meer (nieuwe) huishoudleden
5. Nee, er zijn geen (nieuwe) huishoudleden.

If  CoverscreenWizardRespondentConfirmationPagina:IS_LIVING=6
CoverscreenWizard
^FL_NAME is sinds ons laatste bezoek verhuisd. Weet u ^FL_HIS_HER adres?
IWER: Probeer zoveel mogelijk adresinformatie te krijgen. Als een adres onbekend is of altijd gedeeltelijk, voeg de
informatie die u kunt krijgen toe.
Straat + huisnummer  ________________           _________
Postcode + woonplaats    _______       ______________________
Telefoonnummer(s) ____________     _______________

IF NewMember = 1

END IF

CoverscreenWizardNewMembersPagina
Kunt u mij naam, geboortemaand, geboortejaar en geslacht van deze persoon geven?
Naam: ______________ (Voornaam)   ______________ (Achternaam (optioneel))
Geboortemaand        [{Monthselectbox}]
Geboortejaar           _____________
Geslacht
1. Man
2. Vrouw
CoverscreenWizardNewMembersPagina
In welke maand en jaar bent u naar dit huishouden verhuisd?
Maand       [{Monthselectbox}]
Jaar          ___________
CoverscreenWizardNewMembersPagina 
Als u kijkt naar Kaart 1, wat is ^FL_HIS_HER relatie tot u?
Met ‘schoonouder’ wordt bedoeld de ouder van de partner. Andere schoonouders (bijv. ouders van voormalige
partners) moeten worden aangemerkt als ‘andere familieleden’. 
1. Echtgeno(o)t(e)
2. Partner
3. Kind
4. schoonzoon of schoondochter
5. ouder
6. schoonouder
7. broer of zus
8. kleinkind
9. Ander familielid (specificeer) _____________
10. Ander niet-familielid (specificeer) _____________
11. Ex-echtgeno(o)t(e)/ex-partner

CoverscreenWizardProxyPagina
Is er iemand die informatie kan geven over het laatste jaar uit het leven van ^FL_NAME ? 
1. Ja, er is informatie over een proxy voor ^FL_MEMBER.

8. De proxy voor ^FL_MEMBER is iemand van de gekende huishoudleden:
[{List of other respondents in household}]
9. De proxy voor ^FL_MEMBER is niemand van de gekende huishoudleden.
[{List of stable addresses to choose from}]

Naam:_____________ (Voornaam)   ______________ (Achternaam (optioneel))
Geslacht: Man / Vrouw
Straat + huisnummer ________________ _________
Postcode + woonplaats _______ ______________________
Telefoonnummer(s) ____________ _______________



ENDLOOP
SummaryPagina

5. Kan geen informatie over een proxy voor ^FL_MEMBER ophalen
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