
IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test)

LOOP

IF (MN027_CVResp = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0)

ELSE

ENDIF
LOOP

DN001_Intro 
Ik  herhaal dat dit interview vrijwillig en vertrouwelijk  is. Uw antwoorden zullen alleen voor onderzoeksdoeleinden gebruik t worden. Als we bij vragen komen die u niet wilt
beantwoorden, laat het me dan weten, dan ga ik  verder met de volgende vraag. Ik  wil graag beginnen met enkele vragen over uw achtergrond.
1. Ga verder

DN001a_Intro 
Ik  zou u er nog een keer aan willen herinneren dat uw deelname vrijwillig is en dat al uw antwoorden vertrouwelijk  worden behandeld. 
Mocht u een vraag niet willen beantwoorden dan laat u mij dit weten en dan slaan we de vraag over. Gedurende ons vorige interview hebben we vragen over uw leven
gesteld. Om het interview vandaag zo kort mogelijk  te houden zal ik  naar uw eerdere antwoorden verwijzen in plaats van de vragen opnieuw te stellen. Gaat u hier mee
akkoord?
1. Ja
5. Nee

DN001b_Intro 
Ik  wil graag beginnen met enkele vragen over uw achtergrond.
1. Ga verder

IF MN101_Longitudinal = 0

DN042_Gender 
OBSERVEER 

IWER:
Noteer het geslacht van de respondent door observatie. (vraag het alleen indien nodig)
1. man
2. vrouw

DN043_BirthConf 
Ter bevestiging, u bent geboren in
[FLDefault[10]/FLDefault[11]/FLDefault[12]/FLDefault[13]/FLDefault[14]/FLDefault[15]/FLDefault[16]/FLDefault[17]/FLDefault[18]/FLDefault[19]/FLDefault[20]/FLDefault[21]]
[STR (piYear)]?
1. Ja
5. Nee

IF DN004_CountryOfBirth = a5

ENDIF

IF DN007_Citizenship = a1

ELSE

DN004_CountryOfBirth 
Bent u in Nederland geboren?
1. Ja
5. Nee

DN005_OtherCountry 
In welk  land bent u geboren? Noem de naam van het land zoals het heette ten tijde van uw geboorte.
STRING

DN006_YearToCountry 
In welk  jaar bent u in Nederland komen wonen?
1875..2014

DN007_Citizenship 
Hebt u de Nederlandse nationaliteit?
1. Ja
5. Nee

IF DN503_NationalitySinceBirth = a5

ENDIF

DN503_NationalitySinceBirth 
Bent u geboren als staatsburger van Nederland?
1. Ja
5. Nee

DN502_WhenBecomeCitizen 
In welk  jaar bent u Nederlands staatsburger geworden?
1900..2014

IF DN007_Citizenship = a5

DN008_OtherCitizenship 
Wat is uw nationaliteit?



ELSE

ENDIF

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF
IF (((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country = a19)) OR (MN001_Country = a22)

ENDIF

ENDIF
STRING

DN009_WhereLived 
VRAAG NIET RELEVANT VOOR NEDERLAND 

IWER:
TYP - (WEIGER)

IF MN101_Longitudinal = 1

ENDIF

IF DN501_NationalitySinceBirth = a5

ELSE

ENDIF

DN501_NationalitySinceBirth 
In ons eerste interview hebt u ons verteld dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bent u geboren als staatsburger van Nederland?
1. Ja
5. Nee
91. Respondent heeft NIET de ^FL_DN501_1 nationaliteit (preload-fout)

DN502_WhenBecomeCitizen 
In welk  jaar bent u Nederlands staatsburger geworden?
1900..2014

IF DN501_NationalitySinceBirth = a91

ENDIF

DN008_OtherCitizenship 
Wat is uw nationaliteit?
STRING

DN504_CountryOfBirthMother 
In welk  land is uw moeder geboren?
STRING

DN505_CountryOfBirthFather 
In welk  land is uw vader geboren?
STRING

IF DN010_HighestEdu = a97

ENDIF

DN010_HighestEdu 
Kijk t u naar kaart 2. Welke school hebt u afgemaakt? 

IWER:
Indien buitenlands diploma, probeer deze dan te classificeren en als dit niet luk t de keuze "Andere opleiding" gebruiken en typ het in in het volgende scherm.
1. Niet naar school geweest
2. Basisschool niet afgemaakt
3. Alleen basisschool (inclusief speciaal onderwijs)
4. LBO, VBO, LEAO, LTS ambachtsschool, huishoudschool, LHNO, LAVO/VGLO, VMBO (niveaus 1-3; basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd)
5. MULO, ULO, MAVO, VMBO (niveau 4; theoretische leerweg); HAVO jaar 3
6. HAVO, middelbare school voor meisjes (MMS/MSVM)
7. VWO, HBS, atheneum, gymnasium
97. Andere opleiding

DN011_OtherHighestEdu 
Welk ander diploma of certificaat hebt u verkregen?
STRING

DN012_FurtherEdu 
Kijk t u naar kaart 3. Welke vervolgopleiding hebt u afgemaakt? 

IWER:
{CodeAll} 
Indien buitenlands diploma, probeer deze dan te classificeren.
1. Geen verdere opleiding
2. KMBO, leerlingwezen, MBO niveau 1, MEAO, MTS (duur 2 jaar)
3. MBO niveau 2 en 3, MEAO, MTS (duur 2-3 jaar)



ELSE

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (DN044_MaritalStatus = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)

IF 97 IN DN012_FurtherEdu

ENDIF

4. MBO niveau 4, MEAO, MTS (duur 4 jaar)
5. MBO-plus voor havisten
6. Propedeuse WO, Open Universiteit-certificaat
7. Korte HBO-opleiding einddiploma (2 of 3 jaar), kweekschool, conservatorium, MO-acten)
8. Bachelor HBO
9. Bachelor universiteit
10. HBO: Master''s degree, tweede fase opleidingen; Post HBO-opleidingen (b.v. accountant NIVRA), pre-masteronderwijs voor HBO
11. WO/universiteit: Master''s degree, tweede fase opleidingen; ingenieur, meester, doctorandus
12. Doctoraat/gepromoveerd
95. Nog geen diploma / volgt nu onderwijs
97. Andere opleiding

DN013_WhichOtherEdu 

IWER:
VRAAG NIET RELEVANT VOOR NEDERLAND
STRING

DN041_YearsEdu 
Hoeveel jaren hebt u voltijds onderwijs gevolgd? 

IWER:
* Inclusief basisonderwijs. 
* Exclusief k leuterschool. 
* Voltijds onderwijs: onderwijs/les k rijgen, begeleiding van de studie, en deelname aan examens 
* Geen voltijds onderwijs indien voltijds werken, thuis school, afstandsonderwijs (bv LOI), werk-gerelateerde scholing, avondschool, deeltijd studies.
0..25

IF MN101_Longitudinal = 1

ENDIF

DN044_MaritalStatus 
Is uw burgerlijke staat sinds ons laatste interview gewijzigd?
1. ja, burgerlijke staat is gewijzigd
5. nee, burgerlijke staat is niet gewijzigd

IF DN014_MaritalStatus = a1

ELSE

DN014_MaritalStatus 
Kijk t u naar kaart 4. Wat is uw burgerlijke staat?
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

IF MN026_FirstResp = 1

ENDIF

DN015_YearOfMarriage 
In welk  jaar bent u getrouwd?
1890..2014

IF DN014_MaritalStatus = a2

ELSE

DN016_YearOfPartnership 
In welk  jaar bent u een geregistreerd partnerschap aangegaan?
1890..2014

IF DN014_MaritalStatus = a3

ELSE

DN017_YearOfMarriage 
In welk  jaar bent u getrouwd?
1890..2014

IF DN014_MaritalStatus = a5

ELSE

DN018_DivorcedSinceWhen 
In welk  jaar bent u gescheiden? 

IWER:
Indien meer dan 1 scheiding, noteer het jaar van de laatste scheiding
1890..2014

IF DN014_MaritalStatus = a6

DN019_WidowedSinceWhen 
In welk  jaar werd u [weduwe/weduwnaar]? 



ENDIF
IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) AND (((DN014_MaritalStatus = a3) OR (DN014_MaritalStatus = a5)) OR (DN014_MaritalStatus = a6))

ENDIF
IF DN014_MaritalStatus = a3

ENDIF

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF

IWER:
Noteer het jaar van overlijden van de partner
1890..2014

IF DN021_HighestEduPart = a97

ENDIF

IF 97 IN DN023_FurtherEduPart

ENDIF

DN020_AgePart 
In welk  jaar is [uw/uw/uw/uw/uw/uw] [ex-/ex-/overleden/overleden] [man/vrouw/man/vrouw/man/vrouw] geboren? 

IWER:
Noteer het geboortejaar van de laatste echtgeno(o)t(e)
1875..2014

DN021_HighestEduPart 
Kijk t u naar kaart 2. Welke school heeft [uw/uw/uw/uw/uw/uw] [ex-/ex-/overleden/overleden] [man/vrouw/man/vrouw/man/vrouw] afgemaakt? 

IWER:
Noteer hoogste niveau indien meerdere afgemaakt.
1. Niet naar school geweest
2. Basisschool niet afgemaakt
3. Alleen basisschool (inclusief speciaal onderwijs)
4. LBO, VBO, LEAO, LTS ambachtsschool, huishoudschool, LHNO, LAVO/VGLO, VMBO (niveaus 1-3; basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd)
5. MULO, ULO, MAVO, VMBO (niveau 4; theoretische leerweg); HAVO jaar 3
6. HAVO, middelbare school voor meisjes (MMS/MSVM)
7. VWO, HBS, atheneum, gymnasium
97. Andere opleiding

DN022_OtherHighestEduPart 
Welke andere hoogste opleiding heeft [uw/uw/uw/uw/uw/uw] [ex-/ex-/overleden/overleden] [man/vrouw/man/vrouw/man/vrouw] gevolgd?
STRING

DN023_FurtherEduPart 
Kijk t u naar kaart 3. Welke vervolgopleiding heeft [uw/uw/uw/uw/uw/uw] [ex-/ex-/overleden/overleden] [man/vrouw/man/vrouw/man/vrouw] afgemaakt? 

IWER:
{CodeAll}
1. Geen verdere opleiding
2. KMBO, leerlingwezen, MBO niveau 1, MEAO, MTS (duur 2 jaar)
3. MBO niveau 2 en 3, MEAO, MTS (duur 2-3 jaar)
4. MBO niveau 4, MEAO, MTS (duur 4 jaar)
5. MBO-plus voor havisten
6. Propedeuse WO, Open Universiteit-certificaat
7. Korte HBO-opleiding einddiploma (2 of 3 jaar), kweekschool, conservatorium, MO-acten)
8. Bachelor HBO
9. Bachelor universiteit
10. HBO: Master''s degree, tweede fase opleidingen; Post HBO-opleidingen (b.v. accountant NIVRA), pre-masteronderwijs voor HBO
11. WO/universiteit: Master''s degree, tweede fase opleidingen; ingenieur, meester, doctorandus
12. Doctoraat/gepromoveerd
95. Nog geen diploma / volgt nu onderwijs
97. Andere opleiding

DN024_WhichOtherEduPart 
VRAAG NIET RELEVANT VOOR NEDERLAND
STRING

DN025_LastJobPartner 
Wat was het meest recente beroep van [uw/uw/uw/uw/uw/uw] [ex-/ex-/overleden/overleden] [man/vrouw/man/vrouw/man/vrouw]? Geeft u de exacte term aan. 

IWER:
BV. GEEN 'AMBTENAAR', MAAR POLITIE-AGENT OF GEMEENTE AMBTENAAR. GEEN 'ARBEIDER' MAAR MACHINEBANKWERKER ENZ. 

ALLEEN INDIEN PERSOON NOOIT EEN BAAN HEEFT GEHAD, TYP "HUISVROUW/MAN" IN
STRING

DN040_PartnerOutsideHH 
Hebt u een partner die geen lid is van dit huishouden?
1. Ja
5. Nee

LOOP



LOOP

IF Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[1] <> a5

LOOP

IF piParentAlive = 1

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

IF DN051_HighestEduParent = a97

ENDIF

IF (piIndex = 1) OR (piIndex = 2)

ELSE

ENDIF

IF DN026_NaturalParentAlive = a5

ELSE

ENDIF

DN026_NaturalParentAlive 
Is [uw/uw] [biologische/biologische] [moeder/vader] nog in leven?
1. Ja
5. Nee

DN027_AgeOfDeathParent 
Hoe oud was [uw/uw] [moeder/vader] toen [zij/hij] stierf?
10..120

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent 
Hoe oud is [uw/uw] [moeder/vader] nu?
18..120

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent 
Hoe oud is [uw/uw] [moeder/vader] nu?
18..120

DN029_JobOfParent10 
Wat was het beroep van [uw/uw] [moeder/vader] toen u ongeveer 10 jaar oud was? Geeft u de exacte term aan. 

IWER:
BV. GEEN AMBTENAAR, MAAR POLITIE-AGENT OF GEMEENTE AMBTENAAR. GEEN ARBEIDER MAAR MACHINEBANKWERKER ENZ. ALLEEN INDIEN
PERSOON NOOIT EEN BETAALD BEROEP HEEFT GEHAD, TYP "HUISVROUW/ECHTGENOOT" IN
STRING

DN051_HighestEduParent 
Zie kaart 2. Welke school heeft [uw/uw] [moeder/vader] afgemaakt? 

IWER:
Indien een school in het buitenland, probeer deze dan te classificeren.
1. Niet naar school geweest
2. Basisschool niet afgemaakt
3. Alleen basisschool (inclusief speciaal onderwijs)
4. LBO, VBO, LEAO, LTS ambachtsschool, huishoudschool, LHNO, LAVO/VGLO, VMBO (niveaus 1-3; basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd)
5. MULO, ULO, MAVO, VMBO (niveau 4; theoretische leerweg); HAVO jaar 3
6. HAVO, middelbare school voor meisjes (MMS/MSVM)
7. VWO, HBS, atheneum, gymnasium
97. Andere opleiding

DN052_OtherHighestEduParent 
Welke vervolgopleiding heeft [uw/uw] [moeder/vader] afgemaakt?
STRING

DN053_FurtherEduParent 
Kijk t u op kaart 3. Welke vervolgopleiding heeft [uw/uw] [moeder/vader] afgemaakt? 

IWER:
{CodeAll}
1. Geen verdere opleiding
2. KMBO, leerlingwezen, MBO niveau 1, MEAO, MTS (duur 2 jaar)
3. MBO niveau 2 en 3, MEAO, MTS (duur 2-3 jaar)
4. MBO niveau 4, MEAO, MTS (duur 4 jaar)
5. MBO-plus voor havisten
6. Propedeuse WO, Open Universiteit-certificaat
7. Korte HBO-opleiding einddiploma (2 of 3 jaar), kweekschool, conservatorium, MO-acten)
8. Bachelor HBO
9. Bachelor universiteit
10. HBO: Master''s degree, tweede fase opleidingen; Post HBO-opleidingen (b.v. accountant NIVRA), pre-masteronderwijs voor HBO
11. WO/universiteit: Master''s degree, tweede fase opleidingen; ingenieur, meester, doctorandus
12. Doctoraat/gepromoveerd
95. Nog geen diploma / volgt nu onderwijs
97. Andere opleiding



ELSE
ENDLOOP

IF a97 IN DN053_FurtherEduParent

ENDIF
IF piParentAlive = 1

ENDIF

DN054_WhichOtherEduParent 
Welke andere vervolgopleiding heeft [u/u] [moeder/vader] afgemaakt?
STRING

IF (piIndex = 2) OR (piIndex = 1)

ELSE

ENDIF

IF DN026_NaturalParentAlive = a1

ENDIF

IF DN030_LivingPlaceParent > a1

ENDIF

DN030_LivingPlaceParent 
Kijk t u naar kaart 5. Waar woont [uw/uw] [moeder/vader]?
1. In hetzelfde huishouden
2. In hetzelfde gebouw
3. Minder dan 1 kilometer hier vandaan
4. Tussen de 1 en 5 kilometer hier vandaan
5. Tussen de 5 en 25 kilometer hier vandaan
6. Tussen de 25 en 100 kilometer hier vandaan
7. Tussen de 100 en 500 kilometer hier vandaan
8. Meer dan 500 kilometer hier vandaan

DN032_ContactDuringPast12Months 
Hoe vaak hebt u in de afgelopen twaalf maanden contact gehad met [uw/uw] [moeder/vader], zowel persoonlijk , telefonisch, per post of mbv computer (bv email of
skype)?
1. Dagelijks
2. Enkele keren per week
3. Ongeveer één keer per week
4. Ongeveer één keer in de twee weken
5. Ongeveer één keer per maand
6. Minder dan één keer per maand
7. Nooit

DN033_HealthParent 
Hoe zou u de gezondheid van [uw/uw] [moeder/vader] omschrijven? 

IWER:
{ReadOut}
1. Uitstekend
2. Heel goed
3. Goed
4. Redelijk
5. Slecht

DN033_HealthParent 
Hoe zou u de gezondheid van [uw/uw] [moeder/vader] omschrijven? 

IWER:
{ReadOut}
1. Uitstekend
2. Heel goed
3. Goed
4. Redelijk
5. Slecht

LOOP

IF piParentAlive = 1

IF (piIndex = 1) OR (piIndex = 2)

IF DN026_NaturalParentAlive = a5

ELSE

DN026_NaturalParentAlive 
Is [uw/uw] [biologische/biologische] [moeder/vader] nog in leven?
1. Ja
5. Nee

DN027_AgeOfDeathParent 
Hoe oud was [uw/uw] [moeder/vader] toen [zij/hij] stierf?
10..120

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)

DN028_AgeOfNaturalParent 
Hoe oud is [uw/uw] [moeder/vader] nu?



ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

IF DN051_HighestEduParent = a97

ENDIF

IF a97 IN DN053_FurtherEduParent

ENDIF
IF piParentAlive = 1

ELSE

ENDIF

ENDIF
ENDIF

18..120

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent 
Hoe oud is [uw/uw] [moeder/vader] nu?
18..120

DN029_JobOfParent10 
Wat was het beroep van [uw/uw] [moeder/vader] toen u ongeveer 10 jaar oud was? Geeft u de exacte term aan. 

IWER:
BV. GEEN AMBTENAAR, MAAR POLITIE-AGENT OF GEMEENTE AMBTENAAR. GEEN ARBEIDER MAAR MACHINEBANKWERKER ENZ. ALLEEN INDIEN
PERSOON NOOIT EEN BETAALD BEROEP HEEFT GEHAD, TYP "HUISVROUW/ECHTGENOOT" IN
STRING

DN051_HighestEduParent 
Zie kaart 2. Welke school heeft [uw/uw] [moeder/vader] afgemaakt? 

IWER:
Indien een school in het buitenland, probeer deze dan te classificeren.
1. Niet naar school geweest
2. Basisschool niet afgemaakt
3. Alleen basisschool (inclusief speciaal onderwijs)
4. LBO, VBO, LEAO, LTS ambachtsschool, huishoudschool, LHNO, LAVO/VGLO, VMBO (niveaus 1-3; basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd)
5. MULO, ULO, MAVO, VMBO (niveau 4; theoretische leerweg); HAVO jaar 3
6. HAVO, middelbare school voor meisjes (MMS/MSVM)
7. VWO, HBS, atheneum, gymnasium
97. Andere opleiding

DN052_OtherHighestEduParent 
Welke vervolgopleiding heeft [uw/uw] [moeder/vader] afgemaakt?
STRING

DN053_FurtherEduParent 
Kijk t u op kaart 3. Welke vervolgopleiding heeft [uw/uw] [moeder/vader] afgemaakt? 

IWER:
{CodeAll}
1. Geen verdere opleiding
2. KMBO, leerlingwezen, MBO niveau 1, MEAO, MTS (duur 2 jaar)
3. MBO niveau 2 en 3, MEAO, MTS (duur 2-3 jaar)
4. MBO niveau 4, MEAO, MTS (duur 4 jaar)
5. MBO-plus voor havisten
6. Propedeuse WO, Open Universiteit-certificaat
7. Korte HBO-opleiding einddiploma (2 of 3 jaar), kweekschool, conservatorium, MO-acten)
8. Bachelor HBO
9. Bachelor universiteit
10. HBO: Master''s degree, tweede fase opleidingen; Post HBO-opleidingen (b.v. accountant NIVRA), pre-masteronderwijs voor HBO
11. WO/universiteit: Master''s degree, tweede fase opleidingen; ingenieur, meester, doctorandus
12. Doctoraat/gepromoveerd
95. Nog geen diploma / volgt nu onderwijs
97. Andere opleiding

DN054_WhichOtherEduParent 
Welke andere vervolgopleiding heeft [u/u] [moeder/vader] afgemaakt?
STRING

IF (piIndex = 2) OR (piIndex = 1)

IF DN026_NaturalParentAlive = a1

IF DN030_LivingPlaceParent > a1

DN030_LivingPlaceParent 
Kijk t u naar kaart 5. Waar woont [uw/uw] [moeder/vader]?
1. In hetzelfde huishouden
2. In hetzelfde gebouw
3. Minder dan 1 kilometer hier vandaan
4. Tussen de 1 en 5 kilometer hier vandaan
5. Tussen de 5 en 25 kilometer hier vandaan
6. Tussen de 25 en 100 kilometer hier vandaan
7. Tussen de 100 en 500 kilometer hier vandaan
8. Meer dan 500 kilometer hier vandaan



ENDIF
IF Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[2] <> a5

ENDLOOP
ENDIF

ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

DN032_ContactDuringPast12Months 
Hoe vaak hebt u in de afgelopen twaalf maanden contact gehad met [uw/uw] [moeder/vader], zowel persoonlijk , telefonisch, per post of mbv computer (bv email of
skype)?
1. Dagelijks
2. Enkele keren per week
3. Ongeveer één keer per week
4. Ongeveer één keer in de twee weken
5. Ongeveer één keer per maand
6. Minder dan één keer per maand
7. Nooit

DN033_HealthParent 
Hoe zou u de gezondheid van [uw/uw] [moeder/vader] omschrijven? 

IWER:
{ReadOut}
1. Uitstekend
2. Heel goed
3. Goed
4. Redelijk
5. Slecht

DN033_HealthParent 
Hoe zou u de gezondheid van [uw/uw] [moeder/vader] omschrijven? 

IWER:
{ReadOut}
1. Uitstekend
2. Heel goed
3. Goed
4. Redelijk
5. Slecht

LOOP

IF piParentAlive = 1

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

IF (piIndex = 1) OR (piIndex = 2)

ELSE

ENDIF

IF DN026_NaturalParentAlive = a5

ELSE

ENDIF

DN026_NaturalParentAlive 
Is [uw/uw] [biologische/biologische] [moeder/vader] nog in leven?
1. Ja
5. Nee

DN027_AgeOfDeathParent 
Hoe oud was [uw/uw] [moeder/vader] toen [zij/hij] stierf?
10..120

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent 
Hoe oud is [uw/uw] [moeder/vader] nu?
18..120

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent 
Hoe oud is [uw/uw] [moeder/vader] nu?
18..120

DN029_JobOfParent10 
Wat was het beroep van [uw/uw] [moeder/vader] toen u ongeveer 10 jaar oud was? Geeft u de exacte term aan. 

IWER:
BV. GEEN AMBTENAAR, MAAR POLITIE-AGENT OF GEMEENTE AMBTENAAR. GEEN ARBEIDER MAAR MACHINEBANKWERKER ENZ. ALLEEN INDIEN
PERSOON NOOIT EEN BETAALD BEROEP HEEFT GEHAD, TYP "HUISVROUW/ECHTGENOOT" IN
STRING

DN051_HighestEduParent 
Zie kaart 2. Welke school heeft [uw/uw] [moeder/vader] afgemaakt? 



IF DN051_HighestEduParent = a97

ENDIF

IF a97 IN DN053_FurtherEduParent

ENDIF
IF piParentAlive = 1

IWER:
Indien een school in het buitenland, probeer deze dan te classificeren.
1. Niet naar school geweest
2. Basisschool niet afgemaakt
3. Alleen basisschool (inclusief speciaal onderwijs)
4. LBO, VBO, LEAO, LTS ambachtsschool, huishoudschool, LHNO, LAVO/VGLO, VMBO (niveaus 1-3; basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd)
5. MULO, ULO, MAVO, VMBO (niveau 4; theoretische leerweg); HAVO jaar 3
6. HAVO, middelbare school voor meisjes (MMS/MSVM)
7. VWO, HBS, atheneum, gymnasium
97. Andere opleiding

DN052_OtherHighestEduParent 
Welke vervolgopleiding heeft [uw/uw] [moeder/vader] afgemaakt?
STRING

DN053_FurtherEduParent 
Kijk t u op kaart 3. Welke vervolgopleiding heeft [uw/uw] [moeder/vader] afgemaakt? 

IWER:
{CodeAll}
1. Geen verdere opleiding
2. KMBO, leerlingwezen, MBO niveau 1, MEAO, MTS (duur 2 jaar)
3. MBO niveau 2 en 3, MEAO, MTS (duur 2-3 jaar)
4. MBO niveau 4, MEAO, MTS (duur 4 jaar)
5. MBO-plus voor havisten
6. Propedeuse WO, Open Universiteit-certificaat
7. Korte HBO-opleiding einddiploma (2 of 3 jaar), kweekschool, conservatorium, MO-acten)
8. Bachelor HBO
9. Bachelor universiteit
10. HBO: Master''s degree, tweede fase opleidingen; Post HBO-opleidingen (b.v. accountant NIVRA), pre-masteronderwijs voor HBO
11. WO/universiteit: Master''s degree, tweede fase opleidingen; ingenieur, meester, doctorandus
12. Doctoraat/gepromoveerd
95. Nog geen diploma / volgt nu onderwijs
97. Andere opleiding

DN054_WhichOtherEduParent 
Welke andere vervolgopleiding heeft [u/u] [moeder/vader] afgemaakt?
STRING

IF (piIndex = 2) OR (piIndex = 1)

ELSE

IF DN026_NaturalParentAlive = a1

ENDIF

IF DN030_LivingPlaceParent > a1

ENDIF

DN030_LivingPlaceParent 
Kijk t u naar kaart 5. Waar woont [uw/uw] [moeder/vader]?
1. In hetzelfde huishouden
2. In hetzelfde gebouw
3. Minder dan 1 kilometer hier vandaan
4. Tussen de 1 en 5 kilometer hier vandaan
5. Tussen de 5 en 25 kilometer hier vandaan
6. Tussen de 25 en 100 kilometer hier vandaan
7. Tussen de 100 en 500 kilometer hier vandaan
8. Meer dan 500 kilometer hier vandaan

DN032_ContactDuringPast12Months 
Hoe vaak hebt u in de afgelopen twaalf maanden contact gehad met [uw/uw] [moeder/vader], zowel persoonlijk , telefonisch, per post of mbv computer (bv email of
skype)?
1. Dagelijks
2. Enkele keren per week
3. Ongeveer één keer per week
4. Ongeveer één keer in de twee weken
5. Ongeveer één keer per maand
6. Minder dan één keer per maand
7. Nooit

DN033_HealthParent 
Hoe zou u de gezondheid van [uw/uw] [moeder/vader] omschrijven? 

IWER:
{ReadOut}
1. Uitstekend
2. Heel goed
3. Goed
4. Redelijk
5. Slecht



ELSE
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

DN033_HealthParent 
Hoe zou u de gezondheid van [uw/uw] [moeder/vader] omschrijven? 

IWER:
{ReadOut}
1. Uitstekend
2. Heel goed
3. Goed
4. Redelijk
5. Slecht

LOOP

IF piParentAlive = 1

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

IF DN051_HighestEduParent = a97

ENDIF

IF (piIndex = 1) OR (piIndex = 2)

ELSE

ENDIF

IF DN026_NaturalParentAlive = a5

ELSE

ENDIF

DN026_NaturalParentAlive 
Is [uw/uw] [biologische/biologische] [moeder/vader] nog in leven?
1. Ja
5. Nee

DN027_AgeOfDeathParent 
Hoe oud was [uw/uw] [moeder/vader] toen [zij/hij] stierf?
10..120

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent 
Hoe oud is [uw/uw] [moeder/vader] nu?
18..120

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent 
Hoe oud is [uw/uw] [moeder/vader] nu?
18..120

DN029_JobOfParent10 
Wat was het beroep van [uw/uw] [moeder/vader] toen u ongeveer 10 jaar oud was? Geeft u de exacte term aan. 

IWER:
BV. GEEN AMBTENAAR, MAAR POLITIE-AGENT OF GEMEENTE AMBTENAAR. GEEN ARBEIDER MAAR MACHINEBANKWERKER ENZ. ALLEEN INDIEN
PERSOON NOOIT EEN BETAALD BEROEP HEEFT GEHAD, TYP "HUISVROUW/ECHTGENOOT" IN
STRING

DN051_HighestEduParent 
Zie kaart 2. Welke school heeft [uw/uw] [moeder/vader] afgemaakt? 

IWER:
Indien een school in het buitenland, probeer deze dan te classificeren.
1. Niet naar school geweest
2. Basisschool niet afgemaakt
3. Alleen basisschool (inclusief speciaal onderwijs)
4. LBO, VBO, LEAO, LTS ambachtsschool, huishoudschool, LHNO, LAVO/VGLO, VMBO (niveaus 1-3; basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd)
5. MULO, ULO, MAVO, VMBO (niveau 4; theoretische leerweg); HAVO jaar 3
6. HAVO, middelbare school voor meisjes (MMS/MSVM)
7. VWO, HBS, atheneum, gymnasium
97. Andere opleiding

DN052_OtherHighestEduParent 
Welke vervolgopleiding heeft [uw/uw] [moeder/vader] afgemaakt?
STRING

DN053_FurtherEduParent 
Kijk t u op kaart 3. Welke vervolgopleiding heeft [uw/uw] [moeder/vader] afgemaakt? 

IWER:
{CodeAll}
1. Geen verdere opleiding
2. KMBO, leerlingwezen, MBO niveau 1, MEAO, MTS (duur 2 jaar)



ENDLOOP
LOOP

ENDIF
ENDLOOP

IF a97 IN DN053_FurtherEduParent

ENDIF
IF piParentAlive = 1

ENDIF

3. MBO niveau 2 en 3, MEAO, MTS (duur 2-3 jaar)
4. MBO niveau 4, MEAO, MTS (duur 4 jaar)
5. MBO-plus voor havisten
6. Propedeuse WO, Open Universiteit-certificaat
7. Korte HBO-opleiding einddiploma (2 of 3 jaar), kweekschool, conservatorium, MO-acten)
8. Bachelor HBO
9. Bachelor universiteit
10. HBO: Master''s degree, tweede fase opleidingen; Post HBO-opleidingen (b.v. accountant NIVRA), pre-masteronderwijs voor HBO
11. WO/universiteit: Master''s degree, tweede fase opleidingen; ingenieur, meester, doctorandus
12. Doctoraat/gepromoveerd
95. Nog geen diploma / volgt nu onderwijs
97. Andere opleiding

DN054_WhichOtherEduParent 
Welke andere vervolgopleiding heeft [u/u] [moeder/vader] afgemaakt?
STRING

IF (piIndex = 2) OR (piIndex = 1)

ELSE

ENDIF

IF DN026_NaturalParentAlive = a1

ENDIF

IF DN030_LivingPlaceParent > a1

ENDIF

DN030_LivingPlaceParent 
Kijk t u naar kaart 5. Waar woont [uw/uw] [moeder/vader]?
1. In hetzelfde huishouden
2. In hetzelfde gebouw
3. Minder dan 1 kilometer hier vandaan
4. Tussen de 1 en 5 kilometer hier vandaan
5. Tussen de 5 en 25 kilometer hier vandaan
6. Tussen de 25 en 100 kilometer hier vandaan
7. Tussen de 100 en 500 kilometer hier vandaan
8. Meer dan 500 kilometer hier vandaan

DN032_ContactDuringPast12Months 
Hoe vaak hebt u in de afgelopen twaalf maanden contact gehad met [uw/uw] [moeder/vader], zowel persoonlijk , telefonisch, per post of mbv computer (bv email of
skype)?
1. Dagelijks
2. Enkele keren per week
3. Ongeveer één keer per week
4. Ongeveer één keer in de twee weken
5. Ongeveer één keer per maand
6. Minder dan één keer per maand
7. Nooit

DN033_HealthParent 
Hoe zou u de gezondheid van [uw/uw] [moeder/vader] omschrijven? 

IWER:
{ReadOut}
1. Uitstekend
2. Heel goed
3. Goed
4. Redelijk
5. Slecht

DN033_HealthParent 
Hoe zou u de gezondheid van [uw/uw] [moeder/vader] omschrijven? 

IWER:
{ReadOut}
1. Uitstekend
2. Heel goed
3. Goed
4. Redelijk
5. Slecht

IF MN101_Longitudinal = 0

DN034_AnySiblings 
Hebt of had u broers en/of zussen? 

IWER:
INCLUSIEF NIET-BIOLOGISCHE BROERS EN ZUSSEN
1. Ja



ENDIF
IF (CH IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDLOOP

ENDIF
IF (DN034_AnySiblings = a1) OR ((Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive <> 0) OR (Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive <> 0))

ENDIF

IF DN034_AnySiblings = a1

ENDIF

5. Nee

DN035_OldestYoungestBetweenChild 
Was u het oudste, het jongste k ind of er tussen in?
1. Het oudste
2. Het jongste
3. Er tussen in

DN036_HowManyBrothersAlive 
Hoeveel broers hebt u die nog in leven zijn? 

IWER:
INCLUSIEF NIET-BIOLOGISCHE BROERS
0..20

DN037_HowManySistersAlive 
En hoeveel zussen hebt u die nog in leven zijn? 

IWER:
INCLUSIEF NIET-BIOLOGISCHE ZUSSEN
0..20

LOOP

IF MN006_NumFamR = 1

IF CH001_NumberOfChildren > 0

CH001_NumberOfChildren 
Nu volgen enkele vragen over uw k inderen. Hoeveel k inderen hebt u die nog in leven zijn? Reken alle biologische, pleeg-, adoptie- en stiefk inderen mee [, die van uw
man/, die van uw vrouw/, die van uw partner/, die van uw partner] [inbegrepen./inbegrepen./inbegrepen./inbegrepen.]. 

IWER:
Stiefk ind = Een k ind uit een vorige relatie van iemands partner. 
Adoptiek ind = Een k ind dat door de respondent via een *wettelijke handeling* aangenomen wordt als eigen k ind en waardoor de respondent ouder wordt van dit k ind. 
Pleegk ind = Een k ind dat bij de respondent geplaatst wordt en waarvan de respondent door de staat beschouwd wordt als de officiële verzorger.
0..20

TABLE Section_CH.TChild

CH201_ChildByINTRO 
Een overzicht van alle k inderen waarover we [vandaag/vandaag of in een vorig interview] gepraat hebben verschijnt nu op mijn computerscherm. 

Sommige van deze k inderen zijn mogelijk  tweemaal vermeld, andere kunnen ontbreken of misschien hebben we ontbrekende of foute informatie over sommige
k inderen. 

Ik  zou nu graag met u de lijst doorlopen om er zeker van te zijn dat we volledige en correcte informatie hebben. 

IWER:
Indien nodig, leg uit dat dit k inderen betreft die nog in leven zijn.
1. Ga verder

CH201_ChildByEnum 

LOOP cnt:= 1 TO 20

IF Preload.PreloadedChildren[cnt].Kidcom <> EMPTY

LOOP

IF CH001a_ChildCheck <> a5

CH001a_ChildCheck 
Hebt u k inderen? Nogmaals, denk aan alle biologische, pleeg-, adoptie- en stiefk inderen [uw man/uw vrouw/uw partner/uw partner] [your husband/your wife/your
partner/your partner]. 

IWER:
Indien een k ind twee keer genoemd wordt: Type 5."Nee"
1. Ja
5. Nee

CH004_FirstNameOfChild 
{FL_CH004_5} 

Wat is de [juiste] voornaam van dit k ind?
STRING



ELSE
ENDLOOP

ELSE

ENDIF

CH005_SexOfChildN 
Is {CH004_FirstNameOfChild} een man of een vrouw? 

IWER:
ALLEEN VRAGEN INDIEN DIT ONDUIDELIJK IS
1. man
2. vrouw

CH006_YearOfBirthChildN 
In welk  jaar is {CH004_FirstNAmeOfChild} geboren?
1875..2014

IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND (piRosterChildIndex > 0)))

ENDIF

IF CH504_WhyChildRemoved = a4

ENDIF

CH504_WhyChildRemoved 

IWER:
Waarom behoort dit k ind niet meer op de lijst met k inderen?
1. Kind van partner van wie de respondent gescheiden is
2. Kind is overleden
3. Onbekend kind
4. Kind al eerder genoemd
97. Anders

CH505_WhichChildMentionedEarlier 

IWER:
Gelijk  aan welk  k ind dat al eerder was genoemd?
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]

IF Child[cnt - 1].CH004_FirstNameOfChild <> EMPTY OR Preload.PreloadedChildren[cnt - 1].Kidcom <> EMPTY

LOOP

IF CH001a_ChildCheck <> a5

CH001a_ChildCheck 
Hebt u k inderen? Nogmaals, denk aan alle biologische, pleeg-, adoptie- en stiefk inderen [uw man/uw vrouw/uw partner/uw partner] [your husband/your wife/your
partner/your partner]. 

IWER:
Indien een k ind twee keer genoemd wordt: Type 5."Nee"
1. Ja
5. Nee

CH004_FirstNameOfChild 
{FL_CH004_5} 

Wat is de [juiste] voornaam van dit k ind?
STRING

CH005_SexOfChildN 
Is {CH004_FirstNameOfChild} een man of een vrouw? 

IWER:
ALLEEN VRAGEN INDIEN DIT ONDUIDELIJK IS
1. man
2. vrouw

CH006_YearOfBirthChildN 



ELSE
ENDLOOP

ELSE

ENDIF

In welk  jaar is {CH004_FirstNAmeOfChild} geboren?
1875..2014

IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND (piRosterChildIndex > 0)))

ENDIF

IF CH504_WhyChildRemoved = a4

ENDIF

CH504_WhyChildRemoved 

IWER:
Waarom behoort dit k ind niet meer op de lijst met k inderen?
1. Kind van partner van wie de respondent gescheiden is
2. Kind is overleden
3. Onbekend kind
4. Kind al eerder genoemd
97. Anders

CH505_WhichChildMentionedEarlier 

IWER:
Gelijk  aan welk  k ind dat al eerder was genoemd?
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]

IF (cnt = 1) AND (GridSize > 0)

LOOP

IF CH001a_ChildCheck <> a5

ELSE

CH001a_ChildCheck 
Hebt u k inderen? Nogmaals, denk aan alle biologische, pleeg-, adoptie- en stiefk inderen [uw man/uw vrouw/uw partner/uw partner] [your husband/your wife/your
partner/your partner]. 

IWER:
Indien een k ind twee keer genoemd wordt: Type 5."Nee"
1. Ja
5. Nee

CH004_FirstNameOfChild 
{FL_CH004_5} 

Wat is de [juiste] voornaam van dit k ind?
STRING

CH005_SexOfChildN 
Is {CH004_FirstNameOfChild} een man of een vrouw? 

IWER:
ALLEEN VRAGEN INDIEN DIT ONDUIDELIJK IS
1. man
2. vrouw

CH006_YearOfBirthChildN 
In welk  jaar is {CH004_FirstNAmeOfChild} geboren?
1875..2014

IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND (piRosterChildIndex > 0)))

CH504_WhyChildRemoved 

IWER:



ENDTABLE

TABLE Section_CH.TChildInfo

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

IF CH504_WhyChildRemoved = a4

ENDIF

Waarom behoort dit k ind niet meer op de lijst met k inderen?
1. Kind van partner van wie de respondent gescheiden is
2. Kind is overleden
3. Onbekend kind
4. Kind al eerder genoemd
97. Anders

CH505_WhichChildMentionedEarlier 

IWER:
Gelijk  aan welk  k ind dat al eerder was genoemd?
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]

CH203_Done 
{Children_table} 

IWER:
Zorg er a.u.b. voor dat het overzicht van de k inderen volledig is.
1. Ga verder

CH202_ChildInfoByEnum 

LOOP cnt:= 1 TO 20

IF Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[cnt].CH001a_ChildCheck = a1

LOOP

IF piPreloadChildIndex = '0'

IF CH002_NatChild = a5

CH002_NatChild 
Is {CH004_FirstNameOfChild} een biologisch k ind van u [en uw huidige man of partner/en uw huidige vrouw of partner]?
1. Ja
5. Nee

IF MN005_ModeQues = a1

ELSE

CH010_StepAdopFostChild 
Is {CH004_FirstNameOfChild}... 

IWER:
{ReadOut}
1. Een eigen kind
2. Een stiefkind
3. Een adoptiekind
4. Een pleegkind

CH011_OwnChildN 
Is {CH004_FirstNameOfChild}... 



ENDIF
IF piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 16)

ENDIF
IF piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 16)

ENDIF
IF ((CH007_ChLWh <> a1) AND (CH007_ChLWh <> DONTKNOW)) AND (CH007_ChLWh <> REFUSAL)

ENDIF

ENDIF

IWER:
{ReadOut}
1. Een kind van u en uw huidige partner
2. Een kind van u uit een vorige relatie
3. Een kind van uw huidige partner uit een vorige relatie
4. Een adoptiekind
5. Een pleegkind

IF CH012_MaritalStatusChildN.ORD > 2

ENDIF

CH012_MaritalStatusChildN 
Kijk t u naar kaart 4. Wat is de burgerlijke staat van {CH004_FirstNameOfChild}?
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

CH013_PartnerChildN 
Heeft {CH004_FirstNameOfChild} een partner die met (hem/haar) samenwoont?
1. Ja
5. Nee

CH015_YrChldMoveHh 
In welk  jaar heeft {CH004_FirstNameOfChild} het ouderlijk  huis verlaten? 

IWER:
NOTEER ALLEEN DE LAATSTE KEER. CODEER "2999" INDIEN HET KIND NOG THUIS WOONT (BV. BIJ DE GESCHEIDEN MOEDER)
1900..2999

IF (piPreloadChildIndex = '0') OR piPreloadChildIndex = EMPTY

CH016_ChildOcc 
Kijk t u naar kaart 6. Hoe zou u de belangrijkste dagelijkse bezigheid van {CH004_FirstNameOfChild} omschrijven?
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. blijvend ziek of arbeidsongeschikt
9. zorg voor huis of gezin
97. anders

CH017_EducChild 
Kijk  naar kaart 2. Welke school heeft {CH004_FirstNameOfChild} afgemaakt? 

IWER:
Noteer hoogste niveau indien meerdere afgemaakt. Indien een buitenlands diploma, probeer deze dan te classificeren.
1. Niet naar school geweest
2. Basisschool niet afgemaakt
3. Alleen basisschool (inclusief speciaal onderwijs)
4. LBO, VBO, LEAO, LTS ambachtsschool, huishoudschool, LHNO, LAVO/VGLO, VMBO (niveaus 1-3; basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd)
5. MULO, ULO, MAVO, VMBO (niveau 4; theoretische leerweg); HAVO jaar 3
6. HAVO, middelbare school voor meisjes (MMS/MSVM)
7. VWO, HBS, atheneum, gymnasium
97. Andere opleiding

CH018_EdInstChild 
Kijk t u op kaart 3. 
Welke vervolgopleiding heeft {CH004_FirstNameOfChild} afgemaakt? 

IWER:
{CodeAll} 
Indien een buitenlands diploma, probeer deze dan te classificeren.
1. Geen verdere opleiding
2. KMBO, leerlingwezen, MBO niveau 1, MEAO, MTS (duur 2 jaar)
3. MBO niveau 2 en 3, MEAO, MTS (duur 2-3 jaar)
4. MBO niveau 4, MEAO, MTS (duur 4 jaar)
5. MBO-plus voor havisten
6. Propedeuse WO, Open Universiteit-certificaat
7. Korte HBO-opleiding einddiploma (2 of 3 jaar), kweekschool, conservatorium, MO-acten)
8. Bachelor HBO
9. Bachelor universiteit
10. HBO: Master''s degree, tweede fase opleidingen; Post HBO-opleidingen (b.v. accountant NIVRA), pre-masteronderwijs voor HBO
11. WO/universiteit: Master''s degree, tweede fase opleidingen; ingenieur, meester, doctorandus
12. Doctoraat/gepromoveerd



ENDTABLE
IF MN101_Longitudinal = 1

ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

IF CH019_NoChildren > 0

ENDIF

95. Nog geen diploma / volgt nu onderwijs
97. Andere opleiding

CH019_NoChildren 
Hoeveel k inderen - indien van toepassing - heeft {CH004_FirstNameOfChild}? 

IWER:
ALLE BIOLOGISCHE, PLEEG-, ADOPTIE- EN STIEFKINDEREN, DIE VAN DE ECHTGENO(O)T(E) OF PARTNER MEEGEREKEND
0..25

CH020_YrBrthYCh 
In welk  jaar is het [jongste] k ind van {CH004_FirstNameOfChild} geboren?
1875..2014

IF numberofcheckedpreloadchildren > 0

IF CH524_LocationCheckChildren = a1

CH507_IntroCheckChildren 
Wij willen de informatie die we hebben over uw [k ind/k inderen] graag bijwerken.
1. Ga verder

CH524_LocationCheckChildren 
Is [uw k ind/een van uw k inderen/uw k ind/een van uw k inderen] verhuisd sinds ons interview in [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)]?
1. Ja
5. Nee

IF CH001_NumberOfChildren > 1

ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1 IN CH525_LocationWhom))

ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1

CH525_LocationWhom 
Welk k ind is verhuisd? 

IWER:
{CodeAll}
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]

LOOP

ENDLOOP

CH526_LocationChanged 
Kijk t u naar kaart 5: Waar woont {FL_CH526_1} ?
1. In hetzelfde huishouden
2. In hetzelfde gebouw
3. Minder dan 1 kilometer hier vandaan
4. Tussen de 1 en 5 kilometer hier vandaan
5. Tussen de 5 en 25 kilometer hier vandaan
6. Tussen de 25 en 100 kilometer hier vandaan
7. Tussen de 100 en 500 kilometer hier vandaan
8. Meer dan 500 kilometer hier vandaan

LOOP i:= 2 TO 20

IF ((i IN CH525_LocationWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')



ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_smaller_22 = 1

ENDIF
ENDLOOP
ENDIF

LOOP

ENDLOOP

CH526_LocationChanged 
Kijk t u naar kaart 5: Waar woont {FL_CH526_1} ?
1. In hetzelfde huishouden
2. In hetzelfde gebouw
3. Minder dan 1 kilometer hier vandaan
4. Tussen de 1 en 5 kilometer hier vandaan
5. Tussen de 5 en 25 kilometer hier vandaan
6. Tussen de 25 en 100 kilometer hier vandaan
7. Tussen de 100 en 500 kilometer hier vandaan
8. Meer dan 500 kilometer hier vandaan

IF CH508_SchoolCheckChildren = a1

CH508_SchoolCheckChildren 
Kijk t u op kaart 2. 

Sinds ons interview in [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)], heeft [uw k ind/een van uw k inderen/uw k ind/een van uw k inderen] een (school) diploma
behaald dat op deze kaart staat?
1. Ja
5. Nee

IF CH001_NumberOfChildren > 1

ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1 IN CH509_SchoolWhom))

ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1

CH509_SchoolWhom 
Welk k ind? 

IWER:
{CodeAll}
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]

LOOP

ENDLOOP

CH510_Leaving_certificate 
Welk school heeft {FL_CH510_1} afgemaakt? 

IWER:
{CodeAll} 
Indien buitenlands diploma, probeer deze dan te classificeren.
1. Niet naar school geweest
2. Basisschool niet afgemaakt
3. Alleen basisschool (inclusief speciaal onderwijs)
4. LBO, VBO, LEAO, LTS ambachtsschool, huishoudschool, LHNO, LAVO/VGLO, VMBO (niveaus 1-3; basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd)
5. MULO, ULO, MAVO, VMBO (niveau 4; theoretische leerweg); HAVO jaar 3
6. HAVO, middelbare school voor meisjes (MMS/MSVM)
7. VWO, HBS, atheneum, gymnasium
97. Andere opleiding

LOOP i:= 2 TO 20

IF ((i IN CH509_SchoolWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

LOOP

CH510_Leaving_certificate 
Welk school heeft {FL_CH510_1} afgemaakt? 



ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_smaller_32 = 1

ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

IWER:
{CodeAll} 
Indien buitenlands diploma, probeer deze dan te classificeren.
1. Niet naar school geweest
2. Basisschool niet afgemaakt
3. Alleen basisschool (inclusief speciaal onderwijs)
4. LBO, VBO, LEAO, LTS ambachtsschool, huishoudschool, LHNO, LAVO/VGLO, VMBO (niveaus 1-3; basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd)
5. MULO, ULO, MAVO, VMBO (niveau 4; theoretische leerweg); HAVO jaar 3
6. HAVO, middelbare school voor meisjes (MMS/MSVM)
7. VWO, HBS, atheneum, gymnasium
97. Andere opleiding

IF CH511_DegreeCheckChildren = a1

CH511_DegreeCheckChildren 
Kijk t u op kaart 3 . 
Sinds on interview in [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)], heeft {FL_CH511_2} een van deze vervolgopleidingen op deze kaart afgemaakt.
1. Ja
5. Nee

IF CH001_NumberOfChildren > 1

ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((1 IN CH512_DegreeWhom) OR (CH001_NumberOfChildren = 1))

ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1

CH512_DegreeWhom 
Welk k ind? 

IWER:
{CodeAll}
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]

LOOP

ENDLOOP

CH513_DegreeObtained 
Welke vervolgopleiding heeft {FL_CH513_1} afgemaakt? 

IWER:
{CodeAll} 
Indien buitenlands diploma, probeer deze dan te classificeren.
1. Geen verdere opleiding
2. KMBO, leerlingwezen, MBO niveau 1, MEAO, MTS (duur 2 jaar)
3. MBO niveau 2 en 3, MEAO, MTS (duur 2-3 jaar)
4. MBO niveau 4, MEAO, MTS (duur 4 jaar)
5. MBO-plus voor havisten
6. Propedeuse WO, Open Universiteit-certificaat
7. Korte HBO-opleiding einddiploma (2 of 3 jaar), kweekschool, conservatorium, MO-acten)
8. Bachelor HBO
9. Bachelor universiteit
10. HBO: Master''s degree, tweede fase opleidingen; Post HBO-opleidingen (b.v. accountant NIVRA), pre-masteronderwijs voor HBO
11. WO/universiteit: Master''s degree, tweede fase opleidingen; ingenieur, meester, doctorandus
12. Doctoraat/gepromoveerd
95. Nog geen diploma / volgt nu onderwijs
97. Andere opleiding

LOOP i:= 2 TO 20

IF ((i IN CH512_DegreeWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')



ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_bigger_16 = 1

ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF

LOOP

ENDLOOP

CH513_DegreeObtained 
Welke vervolgopleiding heeft {FL_CH513_1} afgemaakt? 

IWER:
{CodeAll} 
Indien buitenlands diploma, probeer deze dan te classificeren.
1. Geen verdere opleiding
2. KMBO, leerlingwezen, MBO niveau 1, MEAO, MTS (duur 2 jaar)
3. MBO niveau 2 en 3, MEAO, MTS (duur 2-3 jaar)
4. MBO niveau 4, MEAO, MTS (duur 4 jaar)
5. MBO-plus voor havisten
6. Propedeuse WO, Open Universiteit-certificaat
7. Korte HBO-opleiding einddiploma (2 of 3 jaar), kweekschool, conservatorium, MO-acten)
8. Bachelor HBO
9. Bachelor universiteit
10. HBO: Master''s degree, tweede fase opleidingen; Post HBO-opleidingen (b.v. accountant NIVRA), pre-masteronderwijs voor HBO
11. WO/universiteit: Master''s degree, tweede fase opleidingen; ingenieur, meester, doctorandus
12. Doctoraat/gepromoveerd
95. Nog geen diploma / volgt nu onderwijs
97. Andere opleiding

IF CH514_MaritalStatusCheckChildren = a1

CH514_MaritalStatusCheckChildren 
Is sinds ons interview in [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)] de burgelijke staat van [uw k ind/een van uw k inderen/uw k ind/een van uw k inderen]
veranderd?
1. Ja
5. Nee

IF CH001_NumberOfChildren > 1

ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1 IN CH515_MaritalStatusWhom))

ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1

CH515_MaritalStatusWhom 
Welk k ind is van burgelijke staat veranderd? 

IWER:
{CodeAll}
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]

LOOP

ENDLOOP

CH516_MaritalStatus 
Kijk t u op kaart 4. Wat is {FL_CH516_1} 's burgelijke staat?
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

LOOP i:= 2 TO 20

IF ((i IN CH515_MaritalStatusWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

LOOP



ENDIF

IF CH517_BecomeParent = a1

ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

CH516_MaritalStatus 
Kijk t u op kaart 4. Wat is {FL_CH516_1} 's burgelijke staat?
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

CH517_BecomeParent 
Sinds ons interview in [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)], heeft [uw k ind/een van uw k inderen/uw k ind/een van uw k inderen] een nieuw k ind
gekregen? 

IWER:
INCLUSIEF STIEF/ADOPTIE EN PLEEGKINDEREN, EN KINDEREN VAN EEN ECHTGENO(O)T(E) OF PARTNER
1. Ja
5. Nee

IF CH001_NumberOfChildren > 1

ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1 IN CH518_ParentWhom))

ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1

CH518_ParentWhom 
Welk k ind? 

IWER:
ALLE KINDEREN VAN TOEPASSING AANKRUIZEN
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]

LOOP

ENDLOOP

IF CH519_NewK > 0

ENDIF

CH519_NewK 
Hoeveel k inderen heeft {FL_CH519_1}?
1..25

CH520_YoungestBorn 
In welk  jaar is [dit k ind/de jongste van deze k inderen] geboren?
1900..2014

LOOP i:= 2 TO 20

IF ((i IN CH518_ParentWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

IF CH519_NewK > 0

ENDIF

CH519_NewK 
Hoeveel k inderen heeft {FL_CH519_1}?
1..25

CH520_YoungestBorn 
In welk  jaar is [dit k ind/de jongste van deze k inderen] geboren?
1900..2014



ENDIFENDLOOPENDIF
IF (PH IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDIF

IF CH021_NoGrandChild > 0

ENDIF

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP

CH021_NoGrandChild 
Hoeveel k leink inderen [hebben u en uw/hebben u en uw/hebben u en uw/hebben u en uw/hebt u/hebt u] [man/vrouw/partner/partner] in totaal? 

IWER:
KLEINKINDEREN VAN UW ECHTGENO(O)T(E) OF PARTNER UIT VORIGE RELATIES MEEGEREKEND
INTEGER

CH022_GreatGrChild 
Hebt u [of uw/of uw/of uw/of uw] [man/vrouw/partner/partner] achterk leink inderen?
1. Ja
5. Nee

CH023_IntCheck 

IWER:
WIE BEANTWOORDDE DE VRAGEN IN DEZE SECTIE?
1. Alleen de respondent
2. De respondent en de proxy (samen)
3. Alleen de proxy

LOOP

LOOP

PH001_Intro 
Nu heb ik  wat vragen over uw gezondheid.
1. Ga verder

IF MN808_AgeRespondent <= 75

ENDIF

PH003_HealthGen2 
Is, naar uw mening, uw gezondheid... 

IWER:
{ReadOut}
1. Uitstekend
2. Heel goed
3. Goed
4. Redelijk
5. Slecht

PH004_LStIll 
Sommige mensen hebben chronische gezondheidsproblemen. Met chronisch wordt bedoeld dat u er nu last van hebt of een bepaalde periode last van hebt gehad en
waarschijnlijk  weer last van gaat hebben. Hebt u chronische gezondheidsproblemen, zoals een ziek te, handicap of kwaal? 

IWER:
Inclusief psychische gezondsheidsproblemen.
1. Ja
5. Nee

PH005_LimAct 
In welke mate hebt u de afgelopen zes maanden, of langer, bij normale activiteiten last gehad van een gezondheidsprobleem? 

IWER:
{ReadOut}
1. Erg veel last gehad
2. Wel last gehad, maar niet veel
3. Geen last gehad

PH061_LimPaidWork 
Hebt u een gezondheidsprobleem of handicap waardoor u beperk t bent in het soort of de hoeveelheid betaald werk  dat u kunt doen?
1. Ja
5. Nee

PH006_DocCond 
Kijk t u naar kaart 7. 
[Heeft de dokter u ooit verteld dat u lijdt aan/Heeft u momenteel] één of meer van de kwalen of aandoeningen op deze kaart? [Met andere woorden heeft een dokter u
verteld dat u deze kwaal hebt, en dat u behandeld wordt voor of gehinderd wordt door deze kwaal.] Kunt u me het nummer van de kwaal of de nummers van de kwalen
geven? 

IWER:



IF a97 IN PH006_DocCond

ENDIF
LOOP cnt:= 1 TO 20

ENDLOOP
IF 97 IN PH006_DocCond

{CodeAll}
1. Een hartaanval inclusief hartinfarct of coronairtrombose of een ander hartprobleem inclusief hartfalen
2. Hoge bloeddruk of hypertensie
3. Hoog cholesterol gehalte in het bloed
4. Een beroerte of herseninfarct of een ziekte aan de bloedvaten in de hersenen
5. Diabetes of een te hoog bloedsuikergehalte
6. Chronische longziekte zoals chronische bronchitis of emfyseem
10. Kanker of kwaadaardig gezwel, inclusief leukemie of lymphoma, 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
14. Een gebroken heup of dijbeen
15. Een andere breuk
16. Alzheimer, dementie, organisch hersensyndroom, seniliteit, of een ander ernstig geheugenprobleem
18. Andere affectieve of emotionele stoornissen zoals angststoornissen, nervositeit of psychiatrische problemen
19. Reumatoïde artritis
20. Artrose,inclusief osteoartritis, of een andere vorm van reuma
96. Geen
97. Andere kwalen die nog niet genoemd werden

PH007_OthCond 
Welke andere kwalen hebt u gehad? 

IWER:
Doorvragen
STRING

IF cnt IN PH006_DocCond

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

IF piIndexSub = 10

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

PH008_OrgCan 
In welk  orgaan of lichaamsdeel hebt u kanker (gehad)? 

IWER:
{CodeAll}
1. Hersenen
2. Mondholte
3. Strottenhoofd
4. Keelholte
5. Schildklier
6. Long
7. Borst
8. Slokdarm
9. Maag
10. Lever
11. Alvleesklier
12. Nier
13. Prostaat
14. Testikel
15. Eierstok
16. Baarmoederhals
17. Baarmoederslijmvlies
18. Darm of rectum
19. Blaas
20. Huid
21. Lymfklier (non-Hodgkin)
22. Leukemie
97. Ander(e) orga(a)n(en) die nog niet genoemd werden

PH009_AgeCond 
Hoe oud was u ongeveer toen een arts u voor de eerste maal vertelde dat u [een hartaanval of een ander hartprobleem/hoge bloeddruk/een hoog cholesterol gehalte
in het bloed/een beroerte of herseninfarct/diabetes/een chronische longziek te/astma/artritis of reuma/botontkalk ing of osteoporose/kanker/een maagzweer of zweer
aan de twaalfvingerige darm/de ziek te van Park inson/staar/een heupfractuur of dijbeenfractuur/andere botbreuken/de ziek te van Alzheimer/'een goedaardige tumor'
+ piDefault] had?
0..125

LOOP

IF piIndexSub = 10

PH008_OrgCan 
In welk  orgaan of lichaamsdeel hebt u kanker (gehad)? 

IWER:
{CodeAll}
1. Hersenen
2. Mondholte



ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1

ENDLOOP

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

3. Strottenhoofd
4. Keelholte
5. Schildklier
6. Long
7. Borst
8. Slokdarm
9. Maag
10. Lever
11. Alvleesklier
12. Nier
13. Prostaat
14. Testikel
15. Eierstok
16. Baarmoederhals
17. Baarmoederslijmvlies
18. Darm of rectum
19. Blaas
20. Huid
21. Lymfklier (non-Hodgkin)
22. Leukemie
97. Ander(e) orga(a)n(en) die nog niet genoemd werden

PH009_AgeCond 
Hoe oud was u ongeveer toen een arts u voor de eerste maal vertelde dat u [een hartaanval of een ander hartprobleem/hoge bloeddruk/een hoog cholesterol gehalte in
het bloed/een beroerte of herseninfarct/diabetes/een chronische longziek te/astma/artritis of reuma/botontkalk ing of osteoporose/kanker/een maagzweer of zweer
aan de twaalfvingerige darm/de ziek te van Park inson/staar/een heupfractuur of dijbeenfractuur/andere botbreuken/de ziek te van Alzheimer/'een goedaardige tumor' +
piDefault] had?
0..125

LOOP

IF PH072_HadCondition = a1

PH072_HadCondition 
[Voor een aantal gezondsheidsproblemen zouden we graag exact willen weten wat er de laatste paar jaar is gebeurd.] [Heeft u een hartaanval gehad/Heeft u een
beroerte of herseninfarct gehad/Is er kanker bij u gediagnostiseerd/Heeft u uw heup gebroken] sinds ons interview in [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR
(piLastInterviewYear)]?
1. Ja
5. Nee

IF piIndex = 3

ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND (Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND (Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))

PH080_OrgCan 
In welk  orgaan of lichaamsdeel hebt u kanker (gehad)? 

IWER:
{CodeAll}
1. Hersenen
2. Mondholte
3. Strottenhoofd
4. Keelholte
5. Schildklier
6. Long
7. Borst
8. Slokdarm
9. Maag
10. Lever
11. Alvleesklier
12. Nier
13. Prostaat
14. Testikel
15. Eierstok
16. Baarmoederhals
17. Baarmoederslijmvlies
18. Darm of rectum
19. Blaas
20. Huid
21. Lymfklier (non-Hodgkin)
22. Leukemie
97. Ander(e) orga(a)n(en) die nog niet genoemd werden

PH073_HadConditionCheck 
In ons interview in {FL_PH073_5} hebt u verteld dat u al eerder [een hartaanval heeft gehad/een beroerte of herseninfarct heeft gehad/gediagnotiseerd was met
kanker/een heup had gebroken]. 

IWER:
VUL 1 IN, BEHALVE INDIEN DE RESPONDENT SPONTAAN ZEGT DAT DE INFORMATIE VAN ONS EERDERE INTERVIEW NIET CORRECT IS
1. Ja
5. Nee



ENDLOOP
LOOP

ENDIF

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF

IF PH073_HadConditionCheck = a5

ELSE

ENDIF

PH074_Reason 

IWER:
CODEER REDEN WAAROM RESPONDENT ZEGT NIET [een hartaanval gehad/een beroerte of herseninfarct gehad/gediagnotiseerd met kanker/een gebroken
heup gehad]. 

RESPONDENT ZEGT...
1. Nooit gehad
3. Diagnose is niet bevestigd

IF PH073_HadConditionCheck = a1

ENDIF

PH075_HadConditionConf 
Betekent dit dat u [een hartaanval heeft gehad/een beroerte of herseninfarct heeft gehad/gediagnotiseerd bent met kanker/een heup heeft gebroken] sinds ons
interview (in [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)])?
1. Ja, ik heb een ^FL_PH075_5
2. Nee, ik heb geen ^FL_PH075_5
3. Weet niet zeker of ^FL_PH075_5

PH076_YearCondition 
In welk  jaar was de meest recente [hartaanval/beroerte of herseninfarct/ziek te door kanker/gebroken heup]?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011
7. 2012
8. 2013
9. 2014

PH077_MonthCondition 
In welke maand was dit?
1. januari
2. februari
3. maart
4. april
5. mei
6. juni
7. juli
8. augustus
9. september
10. oktober
11. november
12. december

PH071_HadConditionHowMany 
Hoeveel [hartaanvallen of hartinfarcten/beroertes of herseninfarcten/gevallen van kanker of kwaadaardige tumoren/heupfracturen] hebt u gehad sinds ons interview in
[((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)]?
1. 1
2. 2
3. 3 of meer

IF PH072_HadCondition = a1

PH072_HadCondition 
[Voor een aantal gezondsheidsproblemen zouden we graag exact willen weten wat er de laatste paar jaar is gebeurd.] [Heeft u een hartaanval gehad/Heeft u een
beroerte of herseninfarct gehad/Is er kanker bij u gediagnostiseerd/Heeft u uw heup gebroken] sinds ons interview in [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR
(piLastInterviewYear)]?
1. Ja
5. Nee

IF piIndex = 3

PH080_OrgCan 
In welk  orgaan of lichaamsdeel hebt u kanker (gehad)? 

IWER:
{CodeAll}
1. Hersenen
2. Mondholte



ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND (Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND (Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)

3. Strottenhoofd
4. Keelholte
5. Schildklier
6. Long
7. Borst
8. Slokdarm
9. Maag
10. Lever
11. Alvleesklier
12. Nier
13. Prostaat
14. Testikel
15. Eierstok
16. Baarmoederhals
17. Baarmoederslijmvlies
18. Darm of rectum
19. Blaas
20. Huid
21. Lymfklier (non-Hodgkin)
22. Leukemie
97. Ander(e) orga(a)n(en) die nog niet genoemd werden

IF PH073_HadConditionCheck = a5

ELSE

ENDIF

PH073_HadConditionCheck 
In ons interview in {FL_PH073_5} hebt u verteld dat u al eerder [een hartaanval heeft gehad/een beroerte of herseninfarct heeft gehad/gediagnotiseerd was met
kanker/een heup had gebroken]. 

IWER:
VUL 1 IN, BEHALVE INDIEN DE RESPONDENT SPONTAAN ZEGT DAT DE INFORMATIE VAN ONS EERDERE INTERVIEW NIET CORRECT IS
1. Ja
5. Nee

PH074_Reason 

IWER:
CODEER REDEN WAAROM RESPONDENT ZEGT NIET [een hartaanval gehad/een beroerte of herseninfarct gehad/gediagnotiseerd met kanker/een gebroken
heup gehad]. 

RESPONDENT ZEGT...
1. Nooit gehad
3. Diagnose is niet bevestigd

IF PH073_HadConditionCheck = a1

ENDIF

PH075_HadConditionConf 
Betekent dit dat u [een hartaanval heeft gehad/een beroerte of herseninfarct heeft gehad/gediagnotiseerd bent met kanker/een heup heeft gebroken] sinds ons
interview (in [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)])?
1. Ja, ik heb een ^FL_PH075_5
2. Nee, ik heb geen ^FL_PH075_5
3. Weet niet zeker of ^FL_PH075_5

PH076_YearCondition 
In welk  jaar was de meest recente [hartaanval/beroerte of herseninfarct/ziek te door kanker/gebroken heup]?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011
7. 2012
8. 2013
9. 2014

PH077_MonthCondition 
In welke maand was dit?
1. januari
2. februari
3. maart
4. april
5. mei
6. juni
7. juli
8. augustus
9. september
10. oktober
11. november



ENDLOOP
LOOP

ENDIF

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF

12. december

PH071_HadConditionHowMany 
Hoeveel [hartaanvallen of hartinfarcten/beroertes of herseninfarcten/gevallen van kanker of kwaadaardige tumoren/heupfracturen] hebt u gehad sinds ons interview in
[((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)]?
1. 1
2. 2
3. 3 of meer

IF PH072_HadCondition = a1

PH072_HadCondition 
[Voor een aantal gezondsheidsproblemen zouden we graag exact willen weten wat er de laatste paar jaar is gebeurd.] [Heeft u een hartaanval gehad/Heeft u een
beroerte of herseninfarct gehad/Is er kanker bij u gediagnostiseerd/Heeft u uw heup gebroken] sinds ons interview in [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR
(piLastInterviewYear)]?
1. Ja
5. Nee

IF piIndex = 3

ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND (Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND (Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))

PH080_OrgCan 
In welk  orgaan of lichaamsdeel hebt u kanker (gehad)? 

IWER:
{CodeAll}
1. Hersenen
2. Mondholte
3. Strottenhoofd
4. Keelholte
5. Schildklier
6. Long
7. Borst
8. Slokdarm
9. Maag
10. Lever
11. Alvleesklier
12. Nier
13. Prostaat
14. Testikel
15. Eierstok
16. Baarmoederhals
17. Baarmoederslijmvlies
18. Darm of rectum
19. Blaas
20. Huid
21. Lymfklier (non-Hodgkin)
22. Leukemie
97. Ander(e) orga(a)n(en) die nog niet genoemd werden

IF PH073_HadConditionCheck = a5

ELSE

PH073_HadConditionCheck 
In ons interview in {FL_PH073_5} hebt u verteld dat u al eerder [een hartaanval heeft gehad/een beroerte of herseninfarct heeft gehad/gediagnotiseerd was met
kanker/een heup had gebroken]. 

IWER:
VUL 1 IN, BEHALVE INDIEN DE RESPONDENT SPONTAAN ZEGT DAT DE INFORMATIE VAN ONS EERDERE INTERVIEW NIET CORRECT IS
1. Ja
5. Nee

PH074_Reason 

IWER:
CODEER REDEN WAAROM RESPONDENT ZEGT NIET [een hartaanval gehad/een beroerte of herseninfarct gehad/gediagnotiseerd met kanker/een gebroken
heup gehad]. 

RESPONDENT ZEGT...
1. Nooit gehad
3. Diagnose is niet bevestigd

IF PH073_HadConditionCheck = a1

PH075_HadConditionConf 
Betekent dit dat u [een hartaanval heeft gehad/een beroerte of herseninfarct heeft gehad/gediagnotiseerd bent met kanker/een heup heeft gebroken] sinds ons



ENDLOOP
LOOP

ENDIF

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF

ENDIF
ENDIF

interview (in [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)])?
1. Ja, ik heb een ^FL_PH075_5
2. Nee, ik heb geen ^FL_PH075_5
3. Weet niet zeker of ^FL_PH075_5

PH076_YearCondition 
In welk  jaar was de meest recente [hartaanval/beroerte of herseninfarct/ziek te door kanker/gebroken heup]?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011
7. 2012
8. 2013
9. 2014

PH077_MonthCondition 
In welke maand was dit?
1. januari
2. februari
3. maart
4. april
5. mei
6. juni
7. juli
8. augustus
9. september
10. oktober
11. november
12. december

PH071_HadConditionHowMany 
Hoeveel [hartaanvallen of hartinfarcten/beroertes of herseninfarcten/gevallen van kanker of kwaadaardige tumoren/heupfracturen] hebt u gehad sinds ons interview in
[((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)]?
1. 1
2. 2
3. 3 of meer

IF PH072_HadCondition = a1

PH072_HadCondition 
[Voor een aantal gezondsheidsproblemen zouden we graag exact willen weten wat er de laatste paar jaar is gebeurd.] [Heeft u een hartaanval gehad/Heeft u een
beroerte of herseninfarct gehad/Is er kanker bij u gediagnostiseerd/Heeft u uw heup gebroken] sinds ons interview in [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR
(piLastInterviewYear)]?
1. Ja
5. Nee

IF piIndex = 3

PH080_OrgCan 
In welk  orgaan of lichaamsdeel hebt u kanker (gehad)? 

IWER:
{CodeAll}
1. Hersenen
2. Mondholte
3. Strottenhoofd
4. Keelholte
5. Schildklier
6. Long
7. Borst
8. Slokdarm
9. Maag
10. Lever
11. Alvleesklier
12. Nier
13. Prostaat
14. Testikel
15. Eierstok
16. Baarmoederhals
17. Baarmoederslijmvlies
18. Darm of rectum
19. Blaas
20. Huid
21. Lymfklier (non-Hodgkin)
22. Leukemie
97. Ander(e) orga(a)n(en) die nog niet genoemd werden



ENDIF
ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND (Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND (Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF

IF PH073_HadConditionCheck = a5

ELSE

ENDIF

PH073_HadConditionCheck 
In ons interview in {FL_PH073_5} hebt u verteld dat u al eerder [een hartaanval heeft gehad/een beroerte of herseninfarct heeft gehad/gediagnotiseerd was met
kanker/een heup had gebroken]. 

IWER:
VUL 1 IN, BEHALVE INDIEN DE RESPONDENT SPONTAAN ZEGT DAT DE INFORMATIE VAN ONS EERDERE INTERVIEW NIET CORRECT IS
1. Ja
5. Nee

PH074_Reason 

IWER:
CODEER REDEN WAAROM RESPONDENT ZEGT NIET [een hartaanval gehad/een beroerte of herseninfarct gehad/gediagnotiseerd met kanker/een gebroken
heup gehad]. 

RESPONDENT ZEGT...
1. Nooit gehad
3. Diagnose is niet bevestigd

IF PH073_HadConditionCheck = a1

ENDIF

PH075_HadConditionConf 
Betekent dit dat u [een hartaanval heeft gehad/een beroerte of herseninfarct heeft gehad/gediagnotiseerd bent met kanker/een heup heeft gebroken] sinds ons
interview (in [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)])?
1. Ja, ik heb een ^FL_PH075_5
2. Nee, ik heb geen ^FL_PH075_5
3. Weet niet zeker of ^FL_PH075_5

PH076_YearCondition 
In welk  jaar was de meest recente [hartaanval/beroerte of herseninfarct/ziek te door kanker/gebroken heup]?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011
7. 2012
8. 2013
9. 2014

PH077_MonthCondition 
In welke maand was dit?
1. januari
2. februari
3. maart
4. april
5. mei
6. juni
7. juli
8. augustus
9. september
10. oktober
11. november
12. december

PH071_HadConditionHowMany 
Hoeveel [hartaanvallen of hartinfarcten/beroertes of herseninfarcten/gevallen van kanker of kwaadaardige tumoren/heupfracturen] hebt u gehad sinds ons interview in
[((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)]?
1. 1
2. 2
3. 3 of meer

PH089_Frailty_Symptoms 
Kijk t u naar kaart 10. Hebt u de afgelopen zes maanden last gehad van problemen die op deze kaart staan? Vertelt u mij alstublieft de nummers. 

IWER:



IF PH084_TroubledPain = a1

ENDIF

IF PH065_CheckLossWeight = a1

{CodeAll}
1. Op de grond gevallen
2. De angst om op de grond te vallen
3. Duizeligheid, flauwvallen of een black-out
4. Vermoeidheid
96. Geen

PH084_TroubledPain 
Heeft u last van pijn?
1. Ja
5. Nee

IF (((1 IN PH087_PainJointLoc) OR (2 IN PH087_PainJointLoc)) OR (3 IN PH087_PainJointLoc)) OR (4 IN PH087_PainJointLoc)

ENDIF

PH085_PainLevel 
Hoe erg is de pijn meestal? 

IWER:
{ReadOut}
1. Niet zo erg (mild)
3. Redelijk erg
5. Heel erg

PH087_PainJointLoc 
Kijk t u naar kaart 9. 
Waar in uw lichaam voelt u de pijn? 

IWER:
{CodeAll}
1. Rug
2. Heupen
3. Knieën
4. Andere gewrichten
5. Mond of gebit
6. Andere lichaamsdelen
7. Overal pijn

PH088_PainJointSixM 
Hebt u de afgelopen zes maanden last gehad van pijn in uw rug, knieën, heupen of andere gewrichten?
1. Ja
5. Nee

PH011_CurrentDrugs 
De volgende vraag gaat over medicijngebruik . Kijk t u naar kaart 8. Gebruik t u momenteel minstens eens per week medicijnen voor problemen die op deze kaart staan? 

IWER:
{CodeAll}
1. Medicijnen voor een hoog cholesterol gehalte in het bloed
2. Medicijnen voor hoge bloeddruk
3. Medicijnen voor hartinfarct of herseninfarct
4. Medicijnen voor andere hartziektes
6. Medicijnen voor diabetes
7. Medicijnen voor gewrichts- of spierpijn
8. Medicijnen voor andere pijnen (bv hoofd- of kiespijn, of rugpijn)
9. Medicijnen voor slaapproblemen
10. Medicijnen voor angst of depressie
11. Medicijnen voor osteoporose
13. Medicijnen voor brandend maagzuur
14. Medicijnen voor chronische bronchitis
15. Medicijnen voor het onderdrukken van het immuumsysteem, zoals cortisol / steroïde hormoon
96. Geen
97. Andere medicijnen, die nog niet genoemd zijn

PH012_Weight 
Hoeveel weegt u ongeveer? 

IWER:
Gewicht in k ilo's
0..250

PH065_CheckLossWeight 
Bent u de afgelopen 12 maanden afgevallen?
1. Ja
5. Nee, niet afgevallen

PH095_HowMuchLostWeight 
Hoeveel bent u afgevallen? 

IWER:
In hele k ilo's.



ENDLOOP
LOOP

ENDIF

1..50

PH066_ReasonLostWeight 
Waarom bent u afgevallen? 

IWER:
{ReadOut}
1. Door ziekte
2. Een speciaal dieet gevolgd
3. Door ziekte en heeft een speciaal dieet gevolgd
97. Een andere reden

PH013_HowTall 
Wat is uw lengte? 

IWER:
Lengte in centimeters
0..230

IF PH041_UseGlasses = a1

ENDIF

IF PH091_AllNaturTeeth = a5

PH041_UseGlasses 
Draagt u normaal gesproken een bril of contactlenzen?
1. Ja
5. Nee

PH090_BifocGlasLenses 
Is uw bril of zijn uw lenzen bifocaal of multifocaal?
1. Ja
5. Nee

PH043_EyeSightDist 
[Als u een bril of contactlenzen gebruik t zoals u gewend bent], hoe goed is dan uw gezichtsvermogen voor dingen of personen die zich op een afstand bevinden, zoals
bij het herkennen van een kennis aan de overkant van de straat? 

IWER:
{ReadOut}
1. Uitstekend
2. Zeer goed
3. Goed
4. Redelijk
5. Slecht

PH044_EyeSightPap 
[Als u een bril of contactlenzen gebruik t zoals u gewend bent], hoe goed is dan uw gezichtsvermogen voor dingen die dichtbij zijn, zoals bij het lezen van de krant? 

IWER:
{ReadOut}
1. Uitstekend
2. Zeer goed
3. Goed
4. Redelijk
5. Slecht

PH045_UseHearingAid 
Draagt u gewoonlijk  een gehoorapparaat?
1. Ja
5. Nee

PH046_Hearing 
[Als u een gehoorapparaat gebruik t zoals u gewend bent], is uw gehoor dan ... 

IWER:
{ReadOut}
1. Uitstekend
2. Zeer goed
3. Goed
4. Redelijk
5. Slecht

PH091_AllNaturTeeth 
Hebt u nog al uw echte tanden en k iezen (met uitzondering van uw verstandsk iezen)? 

IWER:
Normaal gesproken heeft een persoon 28 tanden & k iezen (+4 verstandsk iezen).
1. Ja
5. Nee

PH092_MissingNatTeeth 



ENDIF
IF (BR IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

ENDLOOP

ENDIF

Hoveel (echte) tanden of k iezen hebt u niet meer? 

IWER:
Normaal gesproken hebt u 28 tanden en k iezen (+4 verstandsk iezen, die we niet meetellen).
1..30

PH094_ArtificialTeeth 
In welke mate zijn uw ontbrekende tanden of k iezen vervangen door kunst tanden (bv een brug of implantaat)? 

IWER:
{CodeAll}
1. Geheel
2. Gedeeltelijk
3. Helemaal niet

PH048_HeADLa 
Kijk t u naar kaart 12. 
Wilt u zeggen of u problemen hebt bij het uitvoeren van elk  van de alledaagse activiteiten die op de kaart staan? Wilt u bij het beantwoorden geen problemen vermelden
waarvan u denkt dat ze minder dan drie maanden zullen duren. 

IWER:
Vraag door of er nog meerdere antwoorden zijn. 
{CodeAll}
1. 100 meter lopen
2. Ongeveer 2 uur zitten
3. Opstaan uit een stoel na er langere tijd op gezeten te hebben
4. Verschillende trappen oplopen zonder te rusten
5. Een trap oplopen zonder te rusten
6. Buigen, knielen of hurken
7. Uw armen boven schouderhoogte reiken of uitstrekken
8. Grote objecten zoals een eetkamerstoel trekken of duwen
9. Gewichten van meer dan 5 kilo tillen en dragen, zoals een zware boodschappentas
10. Een muntje van de tafel pakken
96. Geen

PH049_HeADLb 
Kijk t u naar kaart 13. 
Kunt u mij zeggen of u hiermee moeite hebt vanwege een lichamelijk , geestelijk , emotioneel of geheugenprobleem. 
Graag opnieuw alle problemen uitsluiten waarvan u verwacht dat ze korter dan drie maanden zullen duren. 

IWER:
Vraag door of er meerdere antwoorden zijn. 
{CodeAll}
1. Uzelf aankleden, inclusief sokken en schoenen aantrekken
2. Van de ene naar de andere kant van een kamer lopen
3. In bad gaan of douchen
4. Eten, bijvoorbeeld uw voedsel in stukjes snijden
5. In en uit bed komen
6. Naar het toilet gaan, inclusief opstaan en gaan zitten
7. Een plattegrond gebruiken om uw weg te vinden in een onbekende plaats
8. Een warme maaltijd bereiden
9. Boodschappen doen
10. Telefoneren
11. Medicijnen innemen
12. Rondom het huis of in de tuin werken
13. Met geld omgaan, zoals rekeningen betalen en uitgaven bijhouden
96. Geen van deze

PH054_IntCheck 

IWER:
CHECK: Wie beantwoordde de vragen in deze sectie?
1. Alleen de respondent
2. De respondent en de proxy (samen)
3. Alleen de proxy

LOOP

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF
IF (BR001_EverSmokedDaily = a1) OR (MN101_Longitudinal = 1)

BR001_EverSmokedDaily 
De volgende vragen gaan over roken en alcoholgebruik . Hebt u ooit een jaar of langer dagelijks sigaretten, sigaren, sigaartjes of een pijp gerookt?
1. Ja
5. Nee

BR002_StillSmoking 
Rookt u op dit moment?
1. Ja
5. Nee



ENDIF

IF BR010_AlcBevLastThreeMonth < a7

IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (Preload.BR002_StillSmoking">PRELOAD_BR002_StillSmoking = a1)) AND (BR002_StillSmoking = a5)

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

IF BR022_StoppedSmoking = a1

ENDIF

BR022_StoppedSmoking 
Bent u gestopt met roken sinds ons interview in [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)]?
1. Ja, ik ben gestopt na het laatste interview
2. Nee, ik rookte niet bij het laatste interview
3. Nee, ik rook nog steeds

BR031_YearStopped 
In welke jaar bent u voor de laatste keer gestopt met roken?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011
7. 2012
8. 2013
9. 2014

BR032_MonthStopped 
In welke maand was dit?
1. januari
2. februari
3. maart
4. april
5. mei
6. juni
7. juli
8. augustus
9. september
10. oktober
11. november
12. december

BR003_HowManyYearsSmoked 
Hoeveel jaren in totaal hebt u gerookt? 

IWER:
REKEN GEEN PERIODES MEE DAT DE RESPONDENT NIET ROOKTE, CODEER 1 ALS DE RESPONDENT MINDER DAN EEN JAAR HEEFT GEROOKT.
1..150

BR010_AlcBevLastThreeMonth 
Ik  wil u nu enkele vragen stellen over wat uw alcohol consumptie. 
Kijk t u naar kaart 14. 
Hoe vaak hebt u in de laatste drie maanden alcoholische dranken genuttigd zoals bier, wijn, sterke drank of cocktails?
1. Iedere dag of bijna iedere dag
2. Vijf of zes dagen per week
3. Drie of vier dagen per week
4. Een of twee keer per week
5. Een of twee keer per maand
6. Minder dan een keer per maand
7. Helemaal niet gedurende de laatste drie maanden

IF MN101_Longitudinal = 0

BR019_DrinksInADay 
Hoeveel glazen alcohol hebt u in de afgelopen drie maanden -- op de dagen dat u dronk-- ongeveer gedronken? 

IWER:
GEBRUIK ALS VUISTREGEL VOOR ÉÉN DRANKJE: 1 FLESJE/BLIKJE BIER=33CL, 1 GLAS TAFELWIJN=12CL, 1 GLAS WIJN MET EEN HOGER ALCOHOL
PERCENTAGE =8CL, EN 1 GLAS STERKE DRANK=4CL
1..70

BR023_SixOrMoreDrinks 
Kijk t u op kaart 14. 
In de afgelopen drie maanden, hoe vaak heeft u bij één gelegenheid zes of meer drank jes genuttigd?
1. Iedere dag of bijna iedere dag
2. Vijf of zes dagen per week
3. Drie of vier dagen per week
4. Een of twee keer per week
5. Een of twee keer per maand
6. Minder dan een keer per maand
7. Helemaal niet gedurende de laatste drie maanden

BR024_ProbDrink 
Hebt u gedurende uw leven een probleem met overmatig drankgebruik  gehad?
1. Ja



ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

IF (BR028_MeatWeek > a2) AND (MN032_socex = 1)

ENDIF

ELSE

ENDIF

5. Nee

BR035_ProbDrink 
Sinds ons laatste interview in [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)], is overmatig drankgebruik  wel eens een probleem geweest?
1. Ja
5. Nee

IF ((BR010_AlcBevLastThreeMonth = a7) OR (BR010_AlcBevLastThreeMonth = DONTKNOW)) OR (BR010_AlcBevLastThreeMonth = REFUSAL)

ENDIF

BR021_EverDrunkAlcBev 
Hebt u ooit alcoholische dranken gedronken?
1. Ja
5. Nee

BR015_PartInVigSprtsAct 
We willen graag weten hoeveel beweging u hebt in uw dagelijks leven. Hoe vaak onderneemt u activiteiten die @bveel lichamelijke inspanning vereisen@b zoals sport,
zwaar huishoudelijk  werk  of een baan waarvoor lichamelijke inspanning nodig is? 

IWER:
{ReadOut}
1. meer dan één keer per week
2. één keer per week
3. één tot drie keer per maand
4. bijna nooit of nooit

BR016_ModSprtsAct 
Hoe vaak onderneemt u activiteiten die een @bbeperk te mate@b van inspanning vereisen zoals tuinieren, de auto wassen, of wandelen? 

IWER:
{ReadOut}
1. meer dan één keer per week
2. één keer per week
3. één tot drie keer per maand
4. bijna nooit of nooit

BR026_DairyProd 
Kijk t u naar kaart 15. 
In een normale @bweek@b, hoe vaak nuttigt u zuivelproducten zoals een glas melk , een boterham met kaas, yoghurt of een proteïne-drank je?
1. Iedere dag
2. 3 tot 6 keer per week
3. 2 keer per week
4. 1 keer per week
5. minder dan 1 keer per week

BR027_LegumesEggs 
Kijk t u naar Kaart 15. In een normale week, hoe vaak eet u peulvruchten, bonen of eieren?
1. Iedere dag
2. 3 tot 6 keer per week
3. 2 keer per week
4. 1 keer per week
5. minder dan 1 keer per week

BR028_MeatWeek 
Kijk t u naar kaart 15. In een normale week, hoe vaak eet u vlees, vis of k ip?
1. Iedere dag
2. 3 tot 6 keer per week
3. 2 keer per week
4. 1 keer per week
5. minder dan 1 keer per week

BR033_MeatAfford 
Eet u niet vaker vlees of vis omdat... 

IWER:
{ReadOut}
1. u kan het zich niet veroorloven om het vaker te eten
2. een andere reden

BR029_FruitsVegWeek 
(Kaart 15) 
In een normale week, hoe vaak eet u fruit of groente?
1. Iedere dag
2. 3 tot 6 keer per week
3. 2 keer per week
4. 1 keer per week



ENDIF
IF (CF IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

IF (BR029_FruitsVegWeek > a2) AND (MN032_socex = 1)

ENDIF

5. minder dan 1 keer per week

BR034_FruitAfford 
Eet u niet vaker fruit of groente omdat... 

IWER:
{ReadOut}
1. u kan het zich niet veroorloven om het vaker te eten
2. een andere reden

BR017_IntCheck 

IWER:
CHECK: 
Wie beantwoordde de vragen in deze sectie?
1. Alleen de respondent
2. De respondent en de proxy (samen)
3. Alleen de proxy

LOOP

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

CF019_CFInstruct 

IWER:
DIT IS DE SECTIE MET DE COGNITIEVE TEST: ZORG ERVOOR DAT ALS U DEZE SECTIE INVULT GEEN DERDEN AANWEZIG ZIJN. 
BEGIN VAN EEN @bNON-PROXY@b SECTIE. ER IS GEEN PROXY TOEGESTAAN. INDIEN DE RESPONDENT NIET IN STAAT IS OM DEZE VRAGEN ZELF TE
BEANTWOORDEN, DRUK OP @bCTRL-K@b BIJ IEDERE VRAAG.
1. Ga verder

CF001_SRRead 
Nu wil ik  u wat vragen stellen over uw lees- en schrijfvaardigheid. Hoe zou u uw leesvaardigheid die nodig is in het dagelijks leven beoordelen? Is die... 

IWER:
{ReadOut}
1. Uitstekend
2. Zeer goed
3. Goed
4. Redelijk
5. Slecht

CF002_SRWrite 
Hoe zou u uw schrijfvaardigheid beoordelen die nodig is in dagelijkse leven beoordelen? Is die... 

IWER:
{ReadOut}
1. Uitstekend
2. Zeer goed
3. Goed
4. Redelijk
5. Slecht

CF003_DateDay 
Een deel van dit onderzoek gaat over het geheugen EN het vermogen van mensen om over dingen na te denken. Eerst vraag ik  u naar de datum van vandaag. De
hoeveelste van de maand is het? 

IWER:
Codeer of de dag van de maand ( {FLDAY}) correct wordt gegeven
1. dag van de maand wordt correct aangeduid
2. dag van de maand wordt onjuist aangeduid/weet niet

CF004_DateMonth 
Welke maand is het? 

IWER:
CODEER OF DE MAAND ( {FLMONTH}) CORRECT WORDT GEGEVEN
1. de maand wordt correct aangeduid
2. de maand wordt onjuist aangeduid/weet niet

CF005_DateYear 
Welk jaar is het? 

IWER:
CODEER OF HET JAAR ( [STR (Year)]) CORRECT WORDT GEGEVEN



ENDIF

IF CF007_Learn1Intro = RESPONSE

1. jaar wordt correct aangeduid
2. jaar wordt onjuist aangeduid/weet niet

CF006_DayWeek 
Kunt u me zeggen welke dag van de week het is? 

IWER:
HET CORRECTE ANTWOORD IS: ( {FLTODay})
1. dag van de week wordt correct aangeduid
2. dag van de week wordt onjuist aangeduid/weet niet

CF103_Memory 
Hoe zou u uw geheugen op dit moment inschatten? Zou u zeggen dat het voortreffelijk , zeer goed, goed, matig of slecht is.
1. Voortreffelijk
2. Zeer goed
3. Goed
4. Matig
5. Slecht

CF007_Learn1Intro 
Nu ga ik  hardop een woordenlijst voorlezen vanaf mijn computerscherm. We hebben met opzet de lijst lang gemaakt zodat het voor iedereen moeilijk  is alle woorden te
onthouden. De meeste mensen onthouden er maar een paar. Luister goed, want ik  kan de woorden niet herhalen. Als ik  k laar ben, zal ik  u vragen om zoveel mogelijk
woorden te noemen in welke volgorde dan ook. Is dat duidelijk? 

IWER:
HOUD HET BOEKJE BIJ DE HAND
1. Ga verder

IF CF009_VerbFluIntro = EMPTY

IF CF101_Learn1 <> REFUSAL

CF101_Learn1 
Klaar? 

IWER:
WACHT TOT ER OP HET SCHERM WOORDEN VERSCHIJNEN. 
SCHRIJF DE WOORDEN OP HET VEL DAT IS MEEGEGEVEN. 
GEEF DE RESPONDENT MAXIMAAL 1 MINUUT OM ZICH DE WOORDEN TE HERINNEREN. 
VOER DE WOORDEN DIE RESPONDENT ZICH CORRECT HERINNERT IN.
1. Begin test

IF MN025_RandomCF102 = 1

ELSE

CF102_Learn1 

1. Ga verder

CF104_Learn1 
Vertel me nu alle woorden die u zich kan herinneren
1. Hotel
2. Rivier
3. Boom
4. Huid
5. Goud
6. Markt
7. Papier
8. Kind
9. Koning
10. Boek
96. Geen van bovenstaande

IF MN025_RandomCF102 = 2

ELSE

CF105_Learn1 
Vertel me nu alle woorden die u zich kan herinneren
1. Hemel
2. Oceaan
3. Vlag
4. Dollar
5. Vrouw
6. Machine
7. Thuis
8. Aarde
9. School
10. Boter
96. Geen van bovenstaande

IF MN025_RandomCF102 = 3



ENDIF

IF CF009_VerbFluIntro = RESPONSE

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF

ELSE

ENDIF

CF106_Learn1 
Vertel me nu alle woorden die u zich kan herinneren
1. Vrouw
2. Steen
3. Bloed
4. Hoek
5. Schoenen
6. Letter
7. Meisje
8. Huis
9. Dal
10. Motor
96. Geen van bovenstaande

IF MN025_RandomCF102 = 4

ENDIF

CF107_Learn1 
Vertel me nu alle woorden die u zich kan herinneren
1. Water
2. Kerk
3. Dokter
4. Paleis
5. Vuur
6. Tuin
7. Zee
8. Dorp
9. Baby
10. Tafel
96. Geen van bovenstaande

CF009_VerbFluIntro 
Nu wil ik  u vragen om zoveel mogelijk  dieren te noemen als u kunt bedenken. U hebt een minuut. 

Bent u er k laar voor? Begint u maar. 

IWER:
GEEF PRECIES EEN MINUUT. ALS RESPONDENT STOPT VOORDAT DE TIJD OM IS MOEDIG DAN AAN OM MEER DIEREN TE NOEMEN. ALS RESPONDENT 15
SECONDEN NIETS ZEGT HERHAAL DAN DE VRAAG ("IK WIL U VRAGEN OM ZOVEEL MOGELIJK DIEREN TE NOEMEN ALS U KUNT BEDENKEN"). DE TIJD
NIET VERLENGEN IN GEVAL DE VRAAG HERHAALD MOET WORDEN
1. Ga verder

IF CF011_IntroNum = EMPTY

ENDIF

CF010_Animals 

IWER:
DE SCORE IS DE SOM VAN ACCEPTABELE DIEREN. ELK LID VAN HET DIERENRIJK ECHT OF MYTHOLOGISCH WORDT ALS JUISTE SCORE
AANGEMERKT, M.U.V. HERHALINGEN EN EIGENNAMEN. ELK VAN DE VOLGENDE WORDT GEACCEPTEERD: EEN SOORTNAAM EN BIJBEHORENDE
INDIVIDUELE RASSEN BINNEN DIE SOORT; MANNELIJKE EN VROUWELIJK EN KINDERNAMEN BINNEN EEN SOORT. KODEER HET AANTAL DIEREN
(0..100)
0..100

IF CF012_NumDis <> a1

CF011_IntroNum 
Dan wil ik  u nu enkele vragen stellen over hoe mensen in het dagelijkse leven met cijfers omgaan. 

IWER:
ALS DAT NODIG IS, MOEDIG DAN DE RESPONDENT AAN OM TE PROBEREN ALLE REKENVRAGEN TE BEANTWOORDEN
1. Ga verder

CF012_NumDis 
Als de kans om een ziek te te k rijgen 10% is, hoeveel van de 1000 (duizend) personen zullen dan naar verwachting de ziek te k rijgen? 

IWER:
LEES DE ANTWOORDEN NIET VOOR
1. 100
2. 10
3. 90
4. 900
97. ander antwoord

CF013_NumHalfPrice 
Een winkel verkoopt in de uitverkoop alles voor de helft van de prijs. Vóór de uitverkoop kostte een bank 300 [FLDefault[9]]. Hoeveel zal die in de uitverkoop kosten? 



ENDIF

IF (CF108_Serial < 99999998) AND NOT ((CF108_Serial = REFUSAL) OR (CF108_Serial = DONTKNOW))

ENDIF
IF CF007_Learn1Intro = RESPONSE

ENDIF
IF CF012_NumDis = a1

ENDIF

IWER:
LEES DE ANTWOORDEN NIET VOOR
1. 150 ^FLCurr
2. 100 ^FLCurr
3. 200 ^FLCurr
4. 250 ^FLCurr
5. 600 ^FLCurr
97. ander antwoord

IF CF014_NumCar = a1

ENDIF

CF014_NumCar 
Een handelaar in tweedehands auto's verkoopt een auto voor 6000 [FLDefault[9]]. Dat is tweederde van de nieuwprijs. Hoeveel was de nieuwprijs van de auto? 

IWER:
LEES DE ANTWOORDEN NIET VOOR
1. 9.000 ^FLCurr
2. 4.000 ^FLCurr
3. 8.000 ^FLCurr
4. 12.000 ^FLCurr
5. 18.000 ^FLCurr
97. ander antwoord

CF015_Savings 
Stel, u hebt 2000 [FLDefault[9]] op een spaarrekening staan. De rekening geeft tien procent rente per jaar en de rente wordt bijgeschreven op dezelfde spaarrekening.
Hoeveel zou u dan op die rekening hebben na twee jaar? 

IWER:
LEES DE ANTWOORDEN NIET VOOR
1. 2420 ^FLCurr
2. 2020 ^FLCurr
3. 2040 ^FLCurr
4. 2100 ^FLCurr
5. 2200 ^FLCurr
6. 2400 ^FLCurr
97. ander antwoord

CF108_Serial 
We gaan proberen om enkele getallen van elkaar af te trekken. Honderd min 7 is....? 

IWER:
INDIEN DE RESPONDENT 7 OPTELT, HERHAAL DAN DE VRAAG.
0..9999999

IF (CF109_Serial < 99999998) AND NOT ((CF109_Serial = REFUSAL) OR (CF109_Serial = DONTKNOW))

ENDIF

CF109_Serial 
En daar 7 van aftrekken.. 

IWER:
DIT IS DE TWEEDE AFTREKKING
0..9999999

IF (CF110_Serial < 99999998) AND NOT ((CF110_Serial = REFUSAL) OR (CF110_Serial = DONTKNOW))

ENDIF

CF110_Serial 
En 7 hier weer van aftrekken 

IWER:
DIT IS DE DERDE AFTREKKING
0..9999999

IF (CF111_Serial < 99999998) AND NOT ((CF111_Serial = REFUSAL) OR (CF111_Serial = DONTKNOW))

ENDIF

CF111_Serial 
En hier 7 van aftrekken 

IWER:
DIT IS DE VIERDE AFTREKKING
0..9999999

CF112_Serial 
En hier 7 van aftrekken 

IWER:
DIT IS DE VIJFDE AFTREKKING
0..9999999



ENDIF

IF MN025_RandomCF102 = 1

ELSE

ENDIF

CF113_Learn4 
Daarnet heb ik  u een lijst van woorden voorgelezen en u hebt de woorden herhaald die u zich kon herinneren. Zeg me nu alstublieft alle woorden die u zich nu nog kan
herinneren. 

IWER:
NOTEER DE WOORDEN OP EEN BLAD. LAAT ONGEVEER 1 MINUUT TIJD TOE. EN VUL DAARNA DE WOORDEN IN DIE DE RESPONDENT ZICH HERINNERT.
1. Hotel
2. Rivier
3. Boom
4. Huid
5. Goud
6. Markt
7. Papier
8. Kind
9. Koning
10. Boek
96. Geen van bovenstaande

IF MN025_RandomCF102 = 2

ELSE

ENDIF

CF114_Learn4 
Daarnet heb ik  u een lijst van woorden voorgelezen EN u hebt de woorden herhaald die u zich kon herinneren. Zeg me nu alstublieft alle woorden die u zich nu nog kan
herinneren. 

IWER:
NOTEER DE WOORDEN OP EEN BLAD. LAAT ONGEVEER 1 MINUUT TIJD TOE. EN VUL DAARNA DE WOORDEN IN DIE DE RESPONDENT ZICH
HERINNERT.
1. Hemel
2. Oceaan
3. Vlag
4. Dollar
5. Vrouw
6. Machine
7. Thuis
8. Aarde
9. School
10. Boter
96. Geen van bovenstaande

IF MN025_RandomCF102 = 3

ELSE

ENDIF

CF115_Learn4 
Daarnet heb ik  u een lijst van woorden voorgelezen en u hebt de woorden herhaald die u zich kon herinneren. Zeg me nu alstublieft alle woorden die u zich nu nog
kan herinneren. 

IWER:
NOTEER DE WOORDEN OP EEN BLAD. LAAT ONGEVEER 1 MINUUT TIJD TOE. EN VUL DAARNA DE WOORDEN IN DIE DE RESPONDENT ZICH
HERINNERT.
1. Vrouw
2. Steen
3. Bloed
4. Hoek
5. Schoenen
6. Letter
7. Meisje
8. Huis
9. Dal
10. Motor
96. Geen van bovenstaande

CF116_Learn4 
Daarnet heb ik  u een lijst van woorden voorgelezen en u hebt de woorden herhaald die u zich kon herinneren. Zeg me nu alstublieft alle woorden die u zich nu nog
kan herinneren. 

IWER:
NOTEER DE WOORDEN OP EEN BLAD. LAAT ONGEVEER 1 MINUUT TIJD TOE. EN VUL DAARNA DE WOORDEN IN DIE DE RESPONDENT ZICH
HERINNERT.
1. Water
2. Kerk
3. Dokter
4. Paleis
5. Vuur
6. Tuin
7. Zee
8. Dorp
9. Baby
10. Tafel
96. Geen van bovenstaande



ENDIF
IF (MH IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

IF CF017_Factors = a1

ENDIF

CF017_Factors 

IWER:
WAREN ER FACTOREN DIE DE PRESTATIES VAN DE RESPONDENT BIJ DEZE TESTS NEGATIEF KUNNEN HEBBEN BEINVLOED?
1. Ja
5. Nee

CF217_Impaired 

IWER:
WAT IS EEN BELEMMERING GEWEEST VOOR HET UITVOEREN VAN DE TEST?
STRING

CF018_IntCheck 
INTERVIEWER'S CHECK: 
Wie was er aanwezig bij deze sectie? 

IWER:
{CodeAll}
1. Alleen de respondent
2. De partner aanwezig
3. Kind(eren) aanwezig
4. Anderen

LOOP

IF MH005_Guilt = a9

ENDIF

MH001_Intro 
Eerder hebben we het gehad over uw lichamelijke gezondheid. Een ander aspect van de gezondheid is emotionele gezondheid of welzijn - dat wil zeggen, hoe u zich voelt
over dingen die om u heen gebeuren.
1. Ga verder

MH002_Depression 
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 BEDROEFD, NEERSLACHTIG OF
VERDRIETIG"
1. Ja
5. Nee

MH003_Hopes 
Wat hoopt u voor de toekomst? 

IWER:
NOTEER ALLEEN OF RESPONDENT MELDT DAT HIJ/ZIJ IETS HOOPT OF NIET
1. Noemt op zijn minst een hoop
5. Noemt geen hoop

MH004_WishDeath 
Hebt u in de afgelopen maand het gevoel gehad dat u liever dood zou willen zijn?
1. Meldt suïcidale gevoelens of de wens om dood te zijn
5. Heeft dergelijke gevoelens niet

MH005_Guilt 
Heeft u de neiging om uzelf ergens verwijten over te maken of schuldig over te voelen?
1. Duidelijk enorme schuldgevoelens of zelfverwijten
5. Geen schuldgevoelens of zelfverwijten
9. Noemt schuldgevoel of zelfverwijten, maar het is niet helder of het gaat om duidelijke of enorme schuldgevoelens of zelfverwijten

MH006_BlameForWhat 
Wat verwijt u uzelf dan? 

IWER:
LET OP - CODEER ALLEEN 1 VOOR EEN OVERDREVEN SCHULDGEVOEL DAT DUIDELIJK BUITEN PROPORTIES IS. 
HET SCHULDGEVOEL ZAL VAAK KLEIN ZIJN, ALS ER AL SPRAKE IS VAN SCHULDGEVOEL. 
GERECHTVAARDIGDE SCHULDGEVOELENS CODEREN MET 5
1. Voorbeelden die worden gegeven duiden zonder twijfel op duidelijke enorme schuldgevoelens of zelfverwijt
5. Gegeven voorbeelden duiden niet op duidelijke enorme schuldgevoelens of zelfverwijt, of het blijft twijfelachtig of deze duiden op duidelijke enorme schuldgevoelens of
zelfverwijt

MH007_Sleep 
Hebt u de laatste tijd slaapproblemen gehad?
1. slaapproblemen of recente veranderingen in het slaapritme
5. geen slaapproblemen



IF MH008_Interest = a9

ENDIF

IF MH011_Appetite = a9

ENDIF

MH008_Interest 
In welke mate was u in de afgelopen maand geïnteresseerd in dingen?
1. minder geïnteresseerd dan normaal
5. geen vermindering van belangstelling
9. geen specifiek of codeerbaar antwoord

MH009_KeepUpInt 
Probeert u op de hoogte te blijven van zaken die u interesseren?
1. Ja
5. Nee

MH010_Irritability 
Bent u de laatste tijd snel geïrriteerd?
1. Ja
5. Nee

MH011_Appetite 
Hoe is uw eetlust de laatste tijd?
1. vermindering van eetlust
5. geen vermindering van eetlust
9. geen specifiek of codeerbaar antwoord

MH012_EatMoreLess 
Eet u de laatste tijd dan meer of minder dan gebruikelijk?
1. minder
2. meer
3. niet meer of minder

MH013_Fatigue 
Hebt u in de laatste maand te weinig energie gehad om de dingen te doen die u wilde doen?
1. Ja
5. Nee

MH014_ConcEnter 
Hoe gaat het met uw concentratievermogen? Kunt u zich bijvoorbeeld concentreren op een televisieprogramma, een film of radioprogramma?
1. problemen met concentratie
5. dergelijke problemen worden niet vermeld

MH015_ConcRead 
Kunt u zich concentreren op iets dat u leest?
1. concentratieproblemen bij het lezen
5. dergelijke problemen worden niet vermeld

MH016_Enjoyment 
Wat hebt u de laatste tijd met plezier gedaan?
1. Kan geen plezierige activiteit noemen
5. Noemt een plezierige activiteit

MH017_Tear 
Hebt u de afgelopen maand wel eens gehuild?
1. Ja
5. Nee

MH023_HDA1 
Nu ga ik  u enkele uitspraken voorlezen over hoe mensen zich soms voelen. Geef na elke uitspraak aan hoe vaak u zich zo voelde TIJDENS DE AFGELOPEN WEEK:
nooit, bijna nooit, soms of meestal.Nogmaals, het beste antwoord is doorgaans dat wat u het eerste te binnen schiet, dus sta niet te lang stil bij elke uitspraak. 

De uitspraak is: Ik  vreesde het ergste. 

IWER:
Antwoorden alleen oplezen indien noodzakelijk
1. Nooit
2. Bijna nooit
3. Soms
4. Meestal

MH024_HDA2 
Ik  was zenuwachtig. 

IWER:
ANTWOORDEN ALLEEN OPLEZEN INDIEN NOODZAKELIJK
1. Nooit
2. Bijna nooit



ENDIF
ENDLOOP

3. Soms
4. Meestal

MH025_HDA3 
Ik  voelde mijn handen beven van angst. 

IWER:
ANTWOORDEN ALLEEN OPLEZEN INDIEN NOODZAKELIJK
1. Nooit
2. Bijna nooit
3. Soms
4. Meestal

MH026_HDA4 
Ik  was bang te sterven. 

IWER:
ANTWOORDEN ALLEEN OPLEZEN INDIEN NOODZAKELIJK
1. Nooit
2. Bijna nooit
3. Soms
4. Meestal

MH027_HDA5 
Ik  voelde me zwak. 

IWER:
ANTWOORDEN ALLEEN OPLEZEN INDIEN NOODZAKELIJK
1. Nooit
2. Bijna nooit
3. Soms
4. Meestal

MH033_Intro 
Ik  ga u nu enkele uitspraken voorleggen en wil u graag vragen aan de geven hoe vaak u zich zo voelt.
1. Ga verder

MH034_companionship 
Hoe vaak voelt u dat u niet genoeg vriendschappen heeft? 

IWER:
Herhaal de vraag indien nodig.
1. Vaak
2. Soms
3. (Bijna) nooit

MH035_LeftOut 
Hoe vaak voelt u zich buiten gesloten? 

IWER:
Herhaal de vraag indien nodig.
1. Vaak
2. Soms
3. (Bijna) nooit

MH036_Isolated 
Hoe vaak voelt u zich afgezonderd van anderen? 

IWER:
Herhaal indien nodig
1. Vaak
2. Soms
3. (Bijna) nooit

MH037_lonely 
Hoe vaak voelt u zich alleen? 

IWER:
Herhaal indien nodig
1. Vaak
2. Soms
3. (Bijna) nooit

MH032_EndNonProxy 

IWER:
CHECK: 
Wie heeft de vragen in dit onderdeel beantwoord?
1. Respondent
2. Dit onderdeel is niet beantwoord (proxy interview)



IF (HC IN Test) OR (ALL IN Test)

LOOP

IF HC111_Deductible_YesNo = a1

ENDIF

IF HC002_STtoMDoctor > 0

ENDIF

IF HC088_OOPDRUGSYesNo = a1

HC001_Intro 
Nu hebben we enkele vragen over de gezondheidszorg die u de laatste 12 maanden heeft ontvangen, dat zijn doktersbezoeken, verblijf in het ziekenhuis, of de
geneesmiddelen die u gebruik te. Het is ook belangrijk  om meer te weten te komen over hoeveel u hiervoor zelf betaalde. Hiermee bedoelen we het geld dat u betaalde
aan uw dokter, ziekenhuis of apotheker zonder terugbetalingen door uw verzekeraar. Dit houdt ook in bijbetalingen voor diensten deels betaald door uw verzekeraar.
1. Ga verder

HC125_Satisfaction_with_Insurance 
Laten we beginnen met uw ziek tekostenverzekering. Hoe tevreden bent u over het algemeen met de dekk ing van het basispakket van uw verzekering? Bent u.. 

IWER:
{ReadOut}
1. heel tevreden
2. tevreden
3. ontevreden
4. heel ontevreden

HC111_Deductible_YesNo 
Heeft uw ziek tekostenverzekering een verplichte eigenbijdrage aan de ziek tekosten waarboven u pas de kosten vergoed krijgt?
1. Ja
5. Nee

HC112_Deductible_Amount 
Hoe hoog was in [STR (Year - 1)] de eigenbijdrage aan de ziek tekosten waarboven uw pas de kosten vergoed krijgt? 

IWER:
Eigenbijdragen optellen indien deze apart gelden voor verschillende medische diensten.
INTEGER

HC113_SuppHealthInsurance 
Hebt een u aanvullende ziek tekostenverzekeringen bovenop het verplichte standaard pakket?
1. Ja
5. Nee

HC116_LongTermCareInsurance 
Heeft u een verzekering voor langdurige zorg? 

IWER:
{ReadOut} 
{CodeAll} 
Deze verzekering dekt bv de kosten van thuiszorg of een langdurig verblijf in een zorginstelling.
1. Basis zorgverzekering
2. Particulier verplicht
3. Particulier aanvullend
96. Geen

HC002_STtoMDoctor 
Ongeveer hoeveel keer hebt u in de afgelopen twaalf maanden, een dokter of een medisch gekwalificeerd persoon (bv een verpleegster) gesproken of bezocht in verband
met uw gezondheid? 

Verblijven in ziekenhuizen en bezoeken aan de tandarts niet meetellen, maar wel meetellen bezoeken aan de eerste hulp of polik liniek . 

IWER:
Dit mag telefonisch of andersoortig contact zijn
0..98

IF HC082_OOPDocsYesNo = a1

ENDIF

HC082_OOPDocsYesNo 
Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens zelf voor een doktersbezoek betaald [en dat dus niet werd vergoed door de verzekeraar]? Inclusief, bv, kosten verbonden
aan diagnose onderzoeken.
1. Ja
5. Nee

HC083_OOPDocsAmount 
Hoeveel hebt u de laatste 12 maanden in het totaal betaald aan doktersbezoeken [die niet vergoed werden door de verzekeraar]?
INTEGER

HC088_OOPDRUGSYesNo 
Eerder hebben we gesproken over uw medicijnen. In de laatste 12 maanden, hebt u zelf iets betaald voor medicijnen [die niet vergoed werden door uw verzekeraar]? Zowel
niet als wel door uw dokter voorgeschreven medicijnen.
1. Ja
5. Nee



ENDIF

IF HC010_SNaDentist = a1

ENDIF

IF HC012_PTinHos = a1

ENDIF

IF HC064_InOthInstLast12Mon = a1

ENDIF

IF HC089_OOPDRUGSAmount = DONTKNOW

ENDIF

HC089_OOPDRUGSAmount 
Hoeveel hebt u de laatste 12 maanden betaald voor medicijnen [die niet vergoed werden door uw verzekeraar]? 

IWER:
Wederom, wel of niet op recept van uw doktor.
INTEGER

HC130_OOPDRUGSAmountMonth 
Hoeveel betaalt u normaal gesproken ongeveer in een maand aan medicijnen en pillen?
INTEGER

HC010_SNaDentist 
Hebt u in de laatste twaalf maanden een tandarts of een mondhygiënist(e) bezocht? 

IWER:
Inclusief een periodieke of standaard controle.
1. Ja
5. Nee

IF HC092_OOPDentistYesNo = a1

ENDIF

HC092_OOPDentistYesNo 
Hebt u de afgelopen 12 maanden iets betaald voor uw gebitsverzorging (tandarts of mondhygienist) [en dat niet vergoed werd door uw verzekeraar]? Inclusief diagnoses,
behandelingen of implantaten.
1. Ja
5. Nee

HC093_OOPDentistAmount 
Hoeveel hebt u de afgelopen 12 maanden betaald voor uw gebitsverzorging (tandarts of mondhygienist) [dat niet werd vergoed door uw verzekeraar]?
INTEGER

HC114_UnmetNeedCost 
Is het de afgelopen 12 maanden voorgekomen dat u een dokter moest bezoeken maar dit niet gedaan heeft vanwege de kosten? 

IWER:
Iedere zorg van een (medisch) gekwalificeerd persoon of instelling kan hieronder vallen.
1. Ja
5. Nee

HC115_UnmetNeedWait 
Is het de afgelopen 12 maanden voorgekomen dat u een dokter moest bezoeken maar dit niet gedaan heeft omdat u te lang moest wachten? 

IWER:
Een dokter of een ander medisch kwalificeerd persoon.
1. Ja
5. Nee

HC012_PTinHos 
Bent u in de afgelopen twaalf maanden opgenomen geweest in een ziekenhuis voor minimaal één nacht? Denk hierbij aan een operatie of een probleem met uw
lichamelijke of geestelijke gezondheid?
1. Ja
5. Nee

HC013_TiminHos 
Hoe vaak bent u in de afgelopen twaalf maanden opgenomen geweest in een ziekenhuis voor minimaal één nacht? 

IWER:
ALLEEN VERSCHILLENDE OPNAMES MEETELLEN; VUL IN 10 INDIEN 10 OF MEER OPNAMES
1..10

HC014_TotNightsinPT 
Hoeveel nachten hebt u in de afgelopen twaalf maanden in totaal in ziekenhuizen doorgebracht?
1..365

HC064_InOthInstLast12Mon 
Bent u in de afgelopen 12 maanden opgenomen geweest in een gezondheidsinstelling anders dan een ziekenhuis of verpleeghuis? Denkt u daarbij aan een verblijf in
instellingen die nog niet genoemd zijn, zoals een revalidatiecentrum, herstellingsoord, etc.
1. Ja
5. Nee

HC066_TotNightStayOthInst 
Hoeveel nachten hebt u in de afgelopen twaalf maanden in totaal in een andere instelling dan een ziekenhuis of verpleeghuis doorgebracht?
1..365



ENDIF
IF (MC IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

IF (HC064_InOthInstLast12Mon = a1) OR (HC012_PTinHos = a1)

ENDIF

IF NOT (a96 IN HC127_AtHomeCare)

ENDIF
IF MN024_NursingHome = a1

ENDIF

IF HC094_PayedOutOfPocketHospital = a1

ENDIF

HC094_PayedOutOfPocketHospital 
Hebt u de afgelopen 12 maanden zelf iets betaald [voor een verblijf in een ziekenhuis of gezondheidsinstelling/voor een verblijf in een ziekenhuis/voor een verblijf in een
gezondheidsinstelling (geen ziekenhuis)/voor een verblijf in een ziekenhuis of gezondheidsinstelling/voor een verblijf in een ziekenhuis/voor een verblijf in een
gezondheidsinstelling (geen ziekenhuis)]?
1. Ja
5. Nee

HC095_HowMuchPayedHospital 
Hoeveel hebt u de afgelopen 12 maanden in totaal betaald voor een verblijven in een ziekenhuis?
INTEGER

HC127_AtHomeCare 
Kijk t u op kaart 40. 
Hebt u de afgelopen 12 maanden professionele of betaalde hulp gekregen bij deze activiteiten vanwege fysieke, mentale of emotionele problemen? 

IWER:
{CodeAll}
1. Hulp bij de persoonlijk verzorging (zoals wassen, in en uit bed stappen, of aankleden)?
2. Hulp bij huishoudelijk werk (zoals schoonmaken, strijken, koken)
3. Tafeltje dekje (maaltijden)
4. Andersoortige hulp (bv voor medicatie)
96. geen van de bovenstaande

IF HC128_OOP_AtHomeCareYesNo = a1

ENDIF

HC128_OOP_AtHomeCareYesNo 
Heeft u de afgelopen 12 maanden zelf iets betaald voor {FL_HC128_2}?
1. Ja
5. Nee

HC129_OOP_AtHomeCareAmount 
Hoeveel hebt u de afgelopen 12 maanden zelf betaald voor hulp bij persoonlijke verzorging, huishoudelijk  werk , tafeltje dek je of andere hulp (bv voor medicatie)? Hier
tellen niet mee de kosten die u vergoed hebt gekregen.
INTEGER

IF HC029_NursHome = a1

ENDIF
IF (HC029_NursHome = a1) OR (HC029_NursHome = a3)

ENDIF

HC029_NursHome 
Bent u in de afgelopen twaalf maanden opgenomen geweest in een verpleeghuis? 

IWER:
Een verpleeghuis biedt de volgende diensten aan bewoners: het geven van medicijnen, 24 uur persoonlijke hulp en supervisie (niet noodzakelijk  een verpleegster), kamer
en maaltijden. Permanent betekent continu gedurende de afgelopen 12 maanden. Wanneer de respondent minder dan 12 maanden geleden in een verpleeghuis is
opgenomen, codeer 1 (Ja, tijdelijk ).
1. Ja, tijdelijk
3. Ja, permanent
5. Nee

HC031_WksNursHome 
Hoeveel weken in totaal bent in in de afgelopen twaalf maanden in een verpleeghuis opgenomen geweest?
1..52

IF HC096_OOP_NursingHomeYesNo = a1

ENDIF

HC096_OOP_NursingHomeYesNo 
Hebt u de afgelopen 12 maanden zelf iets betaald voor een verblijf in een verpleeghuis? [Wederom, kosten die niet vergoed zijn door uw verzekeraar.]
1. Ja
5. Nee

HC097_OOP_NursingHomeAmount 
Hoeveel hebt u de afgelopen 12 maanden betaald voor uw verbijf in een verpleeghuis?
INTEGER

LOOP

IF MN031_michi = 1

MC001_Intro 
In dit gedeelte van het interview willen enkele vragen stellen over uw k inderjaren. Eerst over de periode toen u ongeveer 10 jaar oud was. 



IF MC006_csesgrmt <> a9

ENDIF

IWER:
Type 1 en om verder te gaan.
1. Ga verder

MC002_actyp 
Woonde u toen u 10 jaar oud was in een privéwoning (huur of koop)?
1. Ja
5. Nee

MC003_csesrms 
Hoeveel kamers had deze woning, inclusief slaapkamers, maar exclusief keuken, badkamers, toiletten en hal? 

IWER:
Reken bergruimte, kelder, zolder, etc. NIET mee.
0..50

MC004_csespeop 
Inclusief uzelf, hoeveel mensen woonden in deze accommodatie toen u 10 jaar oud was?
0..50

MC005_csesbook 
Kijk t u op kaart 41. Ongeveer hoeveel boeken waren er op de plek  waar u verbleef toen u 10 was? Reken tijdschriften, k ranten, of uw schoolboeken niet mee.
1. Geen of zeer weinig (0-10 boeken)
2. Genoeg om 1 boekenplank te vullen (11-25 boeken)
3. Genoeg om 1 boekenkast te vullen (26-100 boeken)
4. Genoeg om 2 boekenkasten te vullen (101-200 boeken)
5. Genoeg om 2 of meer boekenkasten te vullen (meer dan 200 boeken)

MC006_csesgrmt 
Denkt u terug aan uw schooltijd als 10-jarige. Hoe was u in rekenen vergeleken met andere k inderen in uw k las? Was u veel beter, beter, ongeveer hetzelfde, slechter, of
veel slechter dan gemiddeld?
1. Veel beter
2. Beter
3. Ongeveer hetzelfde
4. Slechter
5. Veel slechter
9. N.v.t.: zat niet op school

MC007_csesgrlan 
Hoe was u op school in het vak Nederlands vergeleken met andere k inderen in uw k las? Was u veel beter, beter, ongeveer hetzelfde, slechter, of veel slechter dan
gemiddeld?
1. Veel beter
2. Beter
3. Ongeveer hetzelfde
4. Slechter
5. Veel slechter

MC008_Health_Intro 
Denkt u nu aan de periode vanaf uw geboorte tot aan uw 15-de levensjaar. 

IWER:
Type 1 en om verder te gaan
1. Ga verder

MC009_HRS_ChildhoodSES 
Zou u zeggen dat uw familie tot en met uw 15de het financieel erg goed had of ongeveer gemiddeld, of dat er armoede was.
1. Financieel goed
2. Ongeveer gemiddeld
3. Armoede
4. Wisselend (spontaan antwoord)

MC010_chstatus 
Was uw gezondheid tijdens uw jeugd over het algemeen uitstekend, heel goed, goed, redelijk , of slecht?
1. Uitstekend
2. Heel goed
3. Goed
4. Redelijk
5. Slecht
6. ALLEEN BIJ EEN SPONTAAN ANTWOORD: Gezondheid variëerde heel veel

MC011_chmiss 
Ben u ooit één maand of langer niet naar school geweest vanwege een gezondheidsprobleem tijdens uw jeugd (d.w.z. vanaf uw geboorte tot en met 15 jaar).
1. Ja
5. Nee

MC012_chilness1 
Kijk t u naar kaart 42. Hebt u ooit één van deze ziek tes gehad tijdens uw jeugd (d.w.z. vanaf uw geboorte tot en met 15 jaar)? 

IWER:
{CodeAll} 



ENDIF
IF MN029_linkage = 1

ENDLOOP
ENDIF

IF a97 IN MC013_chilness2

ENDIF

Kies 'andere' in de volgende vraag indien nodig.
1. Besmettelijke ziekte (b.v. mazelen, rodehond, waterpokken, bof, TBC, difterie, roodvonk)
2. Polio
3. Astma
4. Problemen met de luchtwegen anders dan astma
5. Allergie (anders dan astma)
6. Ernstige diarree
7. Hersenvliesontsteking/hersenontsteking
8. Chronische oorproblemen
9. Spraakprobleem
10. Moeite met zien, zelfs met bril
11. Tuberculose (TBC)
96. Geen van deze

MC013_chilness2 
Kijk t u naar kaart 43. Hebt u één of meerdere van de ziek tes of gezondheidsproblemen op deze kaart gehad tijdens uw jeugd (d.w.z. vanaf geboorte tot en met 15 jaar)? 

IWER:
{CodeAll}
1. Ernstige hoofdpijn of migraine
2. Epilepsie, beroerte, of toeval
3. Emotionele, zenuw, of psychiatrische problemen
4. Gebroken botten, fractuur
5. Blindedarmontsteking
6. Jeugddiabetes of hoge bloedsuiker
7. Hartproblemen
8. Leukemie of lymfoom
9. Kanker of kwaadaardig gezwel (minder ernstige vormen van huidkanker niet meegerekend)
96. Geen van deze
97. Ander ernstig gezondheidsprobleem (specificeer)

MC014_chilness3 
Specificeer a.u.b.
STRING

MC015_chhvacc 
Heeft u gedurende uw jeugd, dat is vanaf uw geboorte tot en met uw 15e, één of meerdere vaccinaties gehad?
1. Ja
5. Nee

LOOP

IF (MN001_Country = a2) OR (MN001_Country = a5)

ELSE

IF (MN001_Country = a2) AND (LI006_consent = a1)

ENDIF

LI006_consent 
Een belangrijk  onderdeel van deze studie is om inzicht te k rijgen in de persoonlijke omstandigheden van de deelnemers. Om de interviews niet te lang te maken kunnen
wij sommige gegevens verkrijgen door koppeling aan de informatie die over u wordt bijgehouden door het Centraal Bureau voor de Statistiek  (CBS). Dit betreft
bijvoorbeeld gegevens over uw AOW- en pensioenaanspraken of uw gezondheid. 
Indien u hiermee akkoord gaat, voegen wij in samenwerk ing met het CBS deze informatie toe aan uw antwoorden op onze vragenlijsten. Dat gebeurt met streng
beveiligde computersystemen en wel zo dat voor onderzoekers deze gegevens anoniem zijn en nooit naar u persoonlijk  kunnen worden herleid. 

Indien u niet wilt dat onderzoekers van deze gegevens van het CBS gebruik  maken, dan zou ik  dit graag willen weten.
1. Toestemming
5. Geen toestemming

LI007_SSN 

IWER:
NVT. Voer "0" in en druk  op enter. 
OF 
STRING[10]

IF (((MN001_Country = a3) OR (MN001_Country = a4)) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a19)

IF ((MN001_Country = a3) OR (MN001_Country = a4)) OR (MN001_Country = a7)

LI004_Intro 

IWER:
NVT
1. Ga verder

LI001_Number 



ENDIF
IF (EP IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

ENDIF

IWER:
NVT. Voer "0" in en druk  op enter. 
OF 
STRING[6]

LI002_Number_Check 

IWER:
NVT. Voer "0" in en druk  op enter. 
OF CTRL R
STRING[12]

LI003_Consent 

IWER:
NVT. Voer "0" in en druk  op enter.

LOOP

IF MN024_NursingHome = a1

IF EP005_CurrentJobSit = a1

EP001_Intro 
Hartelijk  bedankt dat u de vragen van dit moeilijke onderdeel hebt beantwoord. 

We gaan nu naar een ander onderdeel en volgen er vragen over uw huidige dagelijkse bezigheden.
1. Ga verder

EP005_CurrentJobSit 
Kijk t u naar kaart 19. Welke categorie omschrijft in het algemeen het beste uw @bhuidige@b positie op de arbeidsmark t? 

IWER:
Slechts één antwoord mogelijk . Als de respondent twijfelt, verwijs dan naar het volgende: 
1. Gepensioneerd van werk  (inclusief deeltijd pensioen, vervroegd pensioen of pre-pensioen/VUT). 
2. In loondienst of zelfstandige (betaald werk , inclusief onbetaald werk  voor familiebedrijf, inclusief werknemers die nog in dienst zijn van een bedrijf maar momenteel
niet betaald worden). 
3. Werk loos (en op zoek zijn naar werk , na ontslag, inclusief kortdurend werk loos) 
4. Langdurig ziek , arbeidsongeschik t of gehandicapt (inclusief gedeeltelijk  arbeidsongeschik t of gedeeltelijk  gehandicapt). 
5. Zorgend voor huishouden of gezin (inclusief zorg voor huis of gezin, zorg voor k leink inderen) 

Merk  op: gepensioneerd verwijst naar gepensioneerd van eigen werk . Mensen die een weduwepensioen ontvangen en geen pension uit eigen werk , mogen niet als
gepensioneerd gecodeerd worden. Als ze ook niet tot de categoriën 2 t/m 5 behoren, dienen ze in de categorie "anders" geplaatst te worden.
1. Gepensioneerd of vervroegd 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

IF EP329_RetYear > 2008

EP329_RetYear 
In welke @bjaar@b bent u met pensioen gegaan?
1900..2014

EP328_RetMonth 
Weet u nog in welke @bmaand@b dit was?
1. januari
2. februari
3. maart
4. april
5. mei
6. juni
7. juli
8. augustus
9. september
10. oktober
11. november
12. december



ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP005_CurrentJobSit = a1)) OR (((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP005_CurrentJobSit = a1)) AND (EP336_RetAfterW2 = a1))

ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a3

ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit <> a2

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1

ENDIF

EP064_ResForRet 
Kijk t u naar kaart 18. 
Wat was de belangrijkste reden om met pensioen te gaan? 

IWER:
{CodeAll}
1. Ik kwam in aanmerking voor AOW
2. Ik kwam in aanmerking voor een ouderdomspensioen (via werkgever(s) opgebouwd)
3. Ik ontving een lijfrente uitkering
4. Ik kreeg vervroegd pensioen aangeboden (bv. VUT)
5. Mijn baan werd opgeheven, ontslagen
6. Eigen slechte gezondheid
7. Slechte gezondheid van een familielid of vriend(in)
8. Om tegelijkertijd met mijn echtgeno(o)t(e) of partner met pensioen te gaan
9. Ik wilde meer tijd met mijn gezin of familie doorbrengen
10. Om van het leven te genieten

EP337_LookingForJob 
Bent u momenteel op zoek naar werk?
1. Ja
5. Nee

EP067_HowUnempl 
Wilt u vertellen waarom u werk loos bent geworden? Was dit... 

IWER:
{ReadOut}
1. omdat het bedrijf of kantoor waar u werkte werd gesloten
2. omdat u ontslag nam
3. omdat u werd ontslagen
4. na wederzijdse overeenstemming tussen u en uw werkgever
5. omdat een tijdelijk contract ten einde liep
6. omdat u naar een andere plaats bent verhuisd
97. om een andere reden

EP002_PaidWork 
[We zijn geinteresseerd in uw werkervaring sinds ons laatste interview.] Hebt u [sinds ons laatste interview/gedurende de afgelopen vier weken] [((' ' + peMonthYear) + ' ')
+ STR (piLastInterviewYear)] betaald werk  verricht als werknemer of als zelfstandige, ook al was dit slechts een paar uur?
1. Ja
5. Nee

IF (((EP005_CurrentJobSit.ORD = 4) OR (EP005_CurrentJobSit.ORD = 5)) OR (EP005_CurrentJobSit.ORD = 97)) AND (EP002_PaidWork = a5)

ENDIF

EP006_EverWorked 
Hebt u ooit betaald werk  verricht?
1. Ja
5. Nee

IF (EP005_CurrentJobSit = a2) OR (EP002_PaidWork = a1)

ENDIF
IF EP125_ContWork  = a1

ENDIF
IF EP125_ContWork  = a5

EP125_ContWork 
Ik  zou graag iets willen weten over betaald werk  dat u sinds [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)] tot heden verricht heeft. Heeft u gedurende die
periode continu gewerk t?
1. Ja
5. Nee

EP141_ChangeInJob 
Kijk t u naar kaart 20. Hebt u sinds het laatste interview in [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)] te maken gehad met: 

IWER:
{CodeAll}
1. Een verandering in de dienstbetrekking (bv. van werknemer naar zelfstandige)
2. Een verandering van werkgever
3. Een promotie
4. Een verandering van standplaats
5. Een verandering van contract (van vast naar tijdelijk, of andersom)
96. Geen van bovenstaande



LOOP

EP331_Intro 
Wanneer heeft u gewerk t? Geeft u mij a.u.b. alle begin- en einddata als u meerdere keren gewerk t heeft.
1. Ga verder

IF EP129_PeriodToMonth <> a13

ENDIF

EP127_PeriodFromMonth 
Vanaf welke maand en welk  jaar [heeft u gewerk t/was u werk loos]? 

@bMAAND@b: 
JAAR:
1. januari
2. februari
3. maart
4. april
5. mei
6. juni
7. juli
8. augustus
9. september
10. oktober
11. november
12. december

EP128_PeriodFromYear 
Vanaf welke maand en welk  @bjaar@b [heeft u gewerk t/was u werk loos]? 

MAAND {EP127_PeriodFromMonth} 
@bJAAR@b
1. 2005 of eerder
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014

EP129_PeriodToMonth 
Tot welke maand en welk  jaar [heeft u gewerk t/was u werk loos]? 

@bMAAND@b: 
JAAR: 

IWER:
ALS PERIODE NOG STEEDS GAANDE IS, TYP 13. VANDAAG.
1. januari
2. februari
3. maart
4. april
5. mei
6. juni
7. juli
8. augustus
9. september
10. oktober
11. november
12. december
13. vandaag

EP130_PeriodToYear 
Tot welke maand en welk  @bjaar@b [heeft u gewerk t/was u werk loos]? 

MAAND: {EP129_PeriodToMonth} 

@bJAAR@b: 

IWER:
Tot jaar
1. 2005 of eerder
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014

EP133_PeriodOtherEp 
Zijn er sinds [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)] nog andere periodes geweest waarin u [betaald werk  heeft verricht/werk loos bent geweest]?
1. Ja



ENDLOOP
LOOP cnt:= 2 TO 20

5. Nee

IF PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1

LOOP

IF EP129_PeriodToMonth <> a13

ENDIF

EP127_PeriodFromMonth 
Vanaf welke maand en welk  jaar [heeft u gewerk t/was u werk loos]? 

@bMAAND@b: 
JAAR:
1. januari
2. februari
3. maart
4. april
5. mei
6. juni
7. juli
8. augustus
9. september
10. oktober
11. november
12. december

EP128_PeriodFromYear 
Vanaf welke maand en welk  @bjaar@b [heeft u gewerk t/was u werk loos]? 

MAAND {EP127_PeriodFromMonth} 
@bJAAR@b
1. 2005 of eerder
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014

EP129_PeriodToMonth 
Tot welke maand en welk  jaar [heeft u gewerk t/was u werk loos]? 

@bMAAND@b: 
JAAR: 

IWER:
ALS PERIODE NOG STEEDS GAANDE IS, TYP 13. VANDAAG.
1. januari
2. februari
3. maart
4. april
5. mei
6. juni
7. juli
8. augustus
9. september
10. oktober
11. november
12. december
13. vandaag

EP130_PeriodToYear 
Tot welke maand en welk  @bjaar@b [heeft u gewerk t/was u werk loos]? 

MAAND: {EP129_PeriodToMonth} 

@bJAAR@b: 

IWER:
Tot jaar
1. 2005 of eerder
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014

EP133_PeriodOtherEp 



ENDIF
IF (((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP006_EverWorked = a1)) AND (EP005_CurrentJobSit = a5)) OR ((((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP005_CurrentJobSit = a5))
AND (EP002_PaidWork = a1)) AND (EP335_Today = a5))

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1

ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

Zijn er sinds [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)] nog andere periodes geweest waarin u [betaald werk  heeft verricht/werk loos bent geweest]?
1. Ja
5. Nee

EP069_ResStopWork 
U zegt dat u momenteel zorgt voor huishouden of gezin, maar u heeft in het verleden gewerk t. Waarom bent u gestopt met werken? 

IWER:
{ReadOut} {CodeAll}
1. vanwege gezondheidsproblemen
2. het was te vermoeiend
3. het was te duur om iemand in te huren om voor het huishouden of gezin te zorgen
4. om voor kinderen/kleinkinderen te zorgen
5. vanwege ontslag/het kantoor c.q. bedrijf werd gesloten
6. het huishoudinkomen was voldoende
97. anders

IF ((EP005_CurrentJobSit <> a3) AND ((EP125_ContWork  = a5) OR ((EP005_CurrentJobSit <> a2) AND (EP002_PaidWork = a5)))) AND (MN808_AgeRespondent <=
75)

ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a3

ENDIF
IF (EP325_UnEmpl = a1) OR (EP005_CurrentJobSit = a3)

EP325_UnEmpl 
Nu wil ik  graag iets weten over de periodes sinds ons laatste interview tot heden waarin u helemaal geen betaald werk  verricht heeft. Waren er periodes sinds [((' ' +
peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)] waarin u werk loos was @Ben naar werk  zocht@B?
1. Ja
5. Nee

EP332_Intro 
Nu wil ik  graag iets weten over de periodes sinds ons interview in [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)] tot heden waarin u werk loos was en naar werk
zocht.
1. Ga verder

LOOP

EP333_Intro 
Wanneer was u werk loos en op zoek naar werk? Geeft u mij a.u.b. alle begin- en einddata als u meer dan één keer werk loos was.
1. Ga verder

EP127_PeriodFromMonth 
Vanaf welke maand en welk  jaar [heeft u gewerk t/was u werk loos]? 

@bMAAND@b: 
JAAR:
1. januari
2. februari
3. maart
4. april
5. mei
6. juni
7. juli
8. augustus
9. september
10. oktober
11. november
12. december

EP128_PeriodFromYear 
Vanaf welke maand en welk  @bjaar@b [heeft u gewerk t/was u werk loos]? 

MAAND {EP127_PeriodFromMonth} 
@bJAAR@b
1. 2005 of eerder
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014

EP129_PeriodToMonth 
Tot welke maand en welk  jaar [heeft u gewerk t/was u werk loos]? 



ENDLOOP
LOOP cnt:= 22 TO 40

IF EP129_PeriodToMonth <> a13

ENDIF

@bMAAND@b: 
JAAR: 

IWER:
ALS PERIODE NOG STEEDS GAANDE IS, TYP 13. VANDAAG.
1. januari
2. februari
3. maart
4. april
5. mei
6. juni
7. juli
8. augustus
9. september
10. oktober
11. november
12. december
13. vandaag

EP130_PeriodToYear 
Tot welke maand en welk  @bjaar@b [heeft u gewerk t/was u werk loos]? 

MAAND: {EP129_PeriodToMonth} 

@bJAAR@b: 

IWER:
Tot jaar
1. 2005 of eerder
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014

EP133_PeriodOtherEp 
Zijn er sinds [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)] nog andere periodes geweest waarin u [betaald werk  heeft verricht/werk loos bent geweest]?
1. Ja
5. Nee

IF PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1

LOOP

EP127_PeriodFromMonth 
Vanaf welke maand en welk  jaar [heeft u gewerk t/was u werk loos]? 

@bMAAND@b: 
JAAR:
1. januari
2. februari
3. maart
4. april
5. mei
6. juni
7. juli
8. augustus
9. september
10. oktober
11. november
12. december

EP128_PeriodFromYear 
Vanaf welke maand en welk  @bjaar@b [heeft u gewerk t/was u werk loos]? 

MAAND {EP127_PeriodFromMonth} 
@bJAAR@b
1. 2005 of eerder
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014



ENDIF

LOOP cnt2:= 1 TO 7

ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

IF EP129_PeriodToMonth <> a13

ENDIF

EP129_PeriodToMonth 
Tot welke maand en welk  jaar [heeft u gewerk t/was u werk loos]? 

@bMAAND@b: 
JAAR: 

IWER:
ALS PERIODE NOG STEEDS GAANDE IS, TYP 13. VANDAAG.
1. januari
2. februari
3. maart
4. april
5. mei
6. juni
7. juli
8. augustus
9. september
10. oktober
11. november
12. december
13. vandaag

EP130_PeriodToYear 
Tot welke maand en welk  @bjaar@b [heeft u gewerk t/was u werk loos]? 

MAAND: {EP129_PeriodToMonth} 

@bJAAR@b: 

IWER:
Tot jaar
1. 2005 of eerder
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014

EP133_PeriodOtherEp 
Zijn er sinds [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)] nog andere periodes geweest waarin u [betaald werk  heeft verricht/werk loos bent geweest]?
1. Ja
5. Nee

EP110_RecPubBen 
Kijk t u naar kaart 21. Hebt u sinds ons vorige interview in {FL_EP110_2} één of meer van de volgende uitkeringen ontvangen? 

IWER:
{CodeAll}
1. AOW
2. Vervroegd pensioen: VUT, FPU, pre-pensioen
3. Werkloosheidsuitkering (WW, wachtgeld)
4. Ziektewetuitkering
5. WAO, WIA, WAZ of andere invaliditeitsuitkering
6. Bijstand
96. geen van bovenstaande

IF cnt2 IN EP110_RecPubBen

LOOP

LOOP

EP334_Intro 
Wanneer heeft u een uitkering op basis van [AOW/Vervroegd pensioen: VUT, FPU, pre-pensioen/WW, wachtgeld/Arbeidsongeschik theid (bv.
WAO)/Invaliditeit/Bijstand/public-longterm care insurance] ontvangen? Noemt u a.u.b. alle begin- en einddata als u meer dan één keer een uitkering op basis van
[AOW/Vervroegd pensioen: VUT, FPU, pre-pensioen/WW, wachtgeld/Arbeidsongeschik theid (bv. WAO)/Invaliditeit/Bijstand/public-longterm care insurance] heeft
ontvangen.
1. Ga verder

EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth 
Vanaf welke @bmaand@b en welk  jaar heeft u [AOW/vervroegd pensioen: VUT, FPU, pre-pensioen/werk loosheidsuitkering/arbeidsongeschik theidsuitkering (bv.
WAO)/invaliditeitspensioen/bijstand/public-longterm care insureance] ontvangen?
1. januari
2. februari
3. maart



ENDLOOP
LOOP cnt:= 2 TO 20

IF EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth <> a13

ENDIF

4. april
5. mei
6. juni
7. juli
8. augustus
9. september
10. oktober
11. november
12. december

EP112_ReceivePaymentPeriodFromYear 
Vanaf welke maand en welk  @bjaar@b heeft u [AOW/vervroegd pensioen: VUT, FPU, pre-pensioen/werk loosheidsuitkering/arbeidsongeschik theidsuitkering (bv.
WAO)/invaliditeitsuitkering/bijstand/public-longterm care insureance] ontvangen? 

MAAND: {EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth} 

@bJAAR@b:
1. 2005 of eerder
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014

EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth 
Tot welke @bmaand@b en welk  jaar heeft u [AOW/vervroegd pensioen: VUT, FPU, pre-pensioen/werk loosheidsuitkering/arbeidsongeschik theidsuitkering (bv.
WAO)/invaliditeitsverzekering/bijstand/public-longterm care insureance] ontvangen? 

IWER:
ALS PERIODE NOG GAANDE IS, TYP 13 (=VANDAAG)
1. januari
2. februari
3. maart
4. april
5. mei
6. juni
7. juli
8. augustus
9. september
10. oktober
11. november
12. december
13. vandaag

EP114_ReceivePaymentPeriodToYear 
Tot welke maand en @bwelk  jaar@b heeft u [AOW/vervroegd pensioen: VUT, FPU, pre-pensioen/werk loosheidsuitkering/arbeidsongeschik theidsuitkering (bv.
WAO)/invaliditeitsuitkering/bijstand/public-longterm care insureance] ontvangen? 

MONTH: {EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth} 
@bYEAR@b:
1. 2005 of eerder
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014

EP116_ReceivePaymentOtherEp 
Zijn er periodes geweest sinds [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)] waarin u [AOW/vervroegd pensioen: VUT, FPU, pre-
pensioen/werk loosheidsuitkering/arbeidsongeschik theidsuitkering (bv. WAO)/invaliditeitsuitkering/bijstand/public-longterm care insureance] hebt ontvangen?
1. Ja
5. Nee

IF EPPayments[cnt - 1].EP116_ReceivePaymentOtherEp = a1

LOOP

EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth 
Vanaf welke @bmaand@b en welk  jaar heeft u [AOW/vervroegd pensioen: VUT, FPU, pre-pensioen/werk loosheidsuitkering/arbeidsongeschik theidsuitkering
(bv. WAO)/invaliditeitspensioen/bijstand/public-longterm care insureance] ontvangen?
1. januari
2. februari
3. maart
4. april
5. mei



ENDLOOP

IF EP326_ReceivedSeverancePayment = a1

ENDIF
ENDLOOP
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

IF EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth <> a13

ENDIF

6. juni
7. juli
8. augustus
9. september
10. oktober
11. november
12. december

EP112_ReceivePaymentPeriodFromYear 
Vanaf welke maand en welk  @bjaar@b heeft u [AOW/vervroegd pensioen: VUT, FPU, pre-pensioen/werk loosheidsuitkering/arbeidsongeschik theidsuitkering
(bv. WAO)/invaliditeitsuitkering/bijstand/public-longterm care insureance] ontvangen? 

MAAND: {EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth} 

@bJAAR@b:
1. 2005 of eerder
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014

EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth 
Tot welke @bmaand@b en welk  jaar heeft u [AOW/vervroegd pensioen: VUT, FPU, pre-pensioen/werk loosheidsuitkering/arbeidsongeschik theidsuitkering (bv.
WAO)/invaliditeitsverzekering/bijstand/public-longterm care insureance] ontvangen? 

IWER:
ALS PERIODE NOG GAANDE IS, TYP 13 (=VANDAAG)
1. januari
2. februari
3. maart
4. april
5. mei
6. juni
7. juli
8. augustus
9. september
10. oktober
11. november
12. december
13. vandaag

EP114_ReceivePaymentPeriodToYear 
Tot welke maand en @bwelk  jaar@b heeft u [AOW/vervroegd pensioen: VUT, FPU, pre-pensioen/werk loosheidsuitkering/arbeidsongeschik theidsuitkering (bv.
WAO)/invaliditeitsuitkering/bijstand/public-longterm care insureance] ontvangen? 

MONTH: {EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth} 
@bYEAR@b:
1. 2005 of eerder
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014

EP116_ReceivePaymentOtherEp 
Zijn er periodes geweest sinds [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)] waarin u [AOW/vervroegd pensioen: VUT, FPU, pre-
pensioen/werk loosheidsuitkering/arbeidsongeschik theidsuitkering (bv. WAO)/invaliditeitsuitkering/bijstand/public-longterm care insureance] hebt ontvangen?
1. Ja
5. Nee

EP326_ReceivedSeverancePayment 
Heeft u sinds ons laatste interview in {FL_EP326_3} een ontslaguitkering ontvangen?
1. Ja
5. Nee

EP123_ReceiveSeveranceYear 
In welke maand en in welk  JAAR hebt u de ontslaguitkering ontvangen? 



ENDIF
IF ((EP005_CurrentJobSit = a2) OR ((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP002_PaidWork = a1))) OR ((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP335_Today = a1))

ENDIF

IWER:
BIJ MEER DAN ÉÉN KEER, CODEER DE MEEST RECENTE
1. 2005 of eerder
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014

IF ((MN101_Longitudinal = 0) OR NOT (a96 IN EP141_ChangeInJob)) OR (EP125_ContWork  = a5)

EP008_Intro1 
De volgende vragen gaan over uw huidige belangrijkste baan 

IWER:
INCLUSIEF SEIZOENSARBEID. DE BELANGRIJKSTE BAAN IS DE BAAN WAARIN DE MEESTE UREN GEWERKT WORDT. INDIEN EEN GELIJK AANTAL
UREN DAN IS DE BELANGRIJKSTE BAAN DIE WAARIN HET MEESTE VERDIEND WORDT.
1. Ga verder

EP009_EmployeeOrSelf 
Was u in deze baan een werknemer in de particuliere sector, ambtenaar, of zelfstandige?
1. werknemer in de particuliere sector
2. ambtenaar
3. zelfstandige

IF EP009_EmployeeOrSelf.ORD = 3

ENDIF
IF (EP009_EmployeeOrSelf = a1) OR (EP009_EmployeeOrSelf.ORD = 2)

EP010_CurJobYear 
In welk  jaar bent u met deze baan begonnen?
1900..2014

EP016_NTofJob 
Kijk t u naar kaart 16. Wat is de beste beschrijving van uw baan?
1. Wetgever, hoofdbeambte of manager
2. Vakspecialist
3. Technicus of aanverwante professional
4. Administratief
5. Dienstverlener, winkel- of marktpersoneel
6. Landbouw, bosbouw of visserij
7. Ambacht en handel
8. Bediener of monteur van fabriek of machine
9. Elementair werk (bv keukenhulp of vuilnisophaler)
10. Militair

EP018_WhichIndustry 
Kijk t u naar kaart 17. In welke branche, sector, of dienstverlening bent u werkzaam?
1. Landbouw, jacht, bosbouw, visserij
2. Mijnbouw en delven
3. Fabricage
4. Electriciteit, gas- en watervoorziening
5. Bouw
6. (Detail)handel en verkoop; reparatie van motorvoertuigen, motoren, persoonljke en huishoudelijke goederen
7. Hotel en restaurant
8. Transport, opslag, en communicatie
9. Financiële bemiddeling
10. Onroerend goed, verhuur, en zakelijke activiteiten
11. Ambtenaar (bij gemeente, provincie of rijk) of beroepsmilitair
12. Onderwijs
13. Gezondheid en sociaal werk
14. Andere gemeenschap, sociale en (persoonlijke) dienstverlening

EP024_NrOfEmployees 
Indien van toepassing, hoeveel werknemers hebt u in dienst in deze baan?
0. geen
1. tussen de 1 en 5 personen
2. tussen de 6 en 15 personen
3. tussen de 16 en 24 personen
4. tussen de 25 en 199 personen
5. tussen de 200 en 499 personen
6. 500 of meer personen

EP011_TermJob 
Hebt u een tijdelijk  of een vast contract? 

IWER:
MET TIJDELIJK WORDT BEDOELD: MINDER DAN DRIE JAAR
1. een tijdelijk contract (inclusief seizoenswerk) of werk via een uitzendbureau



ENDIF
IF ((((a1 IN EP141_ChangeInJob) OR (a2 IN EP141_ChangeInJob)) OR (a3 IN EP141_ChangeInJob)) OR (a4 IN EP141_ChangeInJob)) OR (a5 IN EP141_ChangeInJob)

ENDIF

IF EP301_DaysFromWork = a1

ENDIF

ENDIF

2. een vast contract

EP013_TotWorkedHours 
[Ongeacht uw aantal contracturen,] [hoeveel/Hoeveel] uur werk t u gewoonlijk  per week in deze baan, etenspauzes niet inbegrepen [, maar wel inclusief betaald of
onbetaald overwerk ]?
0.0..168.0

EP014_NumberMPerYear 
Hoeveel maanden per jaar werk t u normaal gesproken in deze baan (inclusief betaald vakantieverlof)?
1..12

EP301_DaysFromWork 
Bent u in de afgelopen twaalf maanden afwezig geweest van uw werk  vanwege uw gezondheid?
1. Ja
5. Nee

EP302_HowManyDays 
Ongeveer hoeveel dagen bent u afwezig geweest?
1..365

EP025_Intro 
Kijk t u naar kaart 22. 
Ik  leg u nu enkele uitspraken voor die mensen gebruiken als ze het over hun baan hebben. We willen graag weten of u zo denkt over uw huidige baan. 
Kunt u mij vertellen of u het helemaal eens bent, eens bent, niet eens bent, of helemaal niet eens bent met de volgende stellingen.
1. Ga verder

EP026_SatJob 
Alles in aanmerk ing genomen ben ik  tevreden met mijn baan. Bent u het hier ... 

IWER:
LAAT KAART 22 ZIEN
1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens
4. Helemaal niet mee eens

EP027_JobPhDem 
Mijn baan is fysiek  zwaar. Bent u het hier ... 

IWER:
LAAT KAART 22 ZIEN
1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens
4. Helemaal niet mee eens

EP028_TimePress 
Door een zware werkbelasting sta ik  onder constante tijdsdruk. Bent u het hier ... 

IWER:
LAAT KAART 22 ZIEN
1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens
4. Helemaal niet mee eens

EP029_LitFreeWork 
Ik  heb erg weinig vrijheid om zelf te bepalen hoe ik  mijn werk  moet doen. Bent u het hier ... 

IWER:
LAAT KAART 22 ZIEN
1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens
4. Helemaal niet mee eens

EP030_NewSkill 
Ik  k rijg de gelegenheid om nieuwe vaardigheden aan te leren. Bent u het hier ... 

IWER:
LAAT KAART 22 ZIEN
1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens
4. Helemaal niet mee eens

EP031_SuppDiffSit 
Ik  k rijg voldoende steun bij moeilijke situaties. Bent u het hier ... 



ENDIF
IF ((EP005_CurrentJobSit = a2) OR ((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP002_PaidWork = a1))) OR ((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP335_Today = a1))

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) AND (((EP006_EverWorked = a1) OR (EP005_CurrentJobSit = a1)) OR (EP005_CurrentJobSit = a3))

IF EP005_CurrentJobSit = a2

ENDIF

IWER:
LAAT KAART 22 ZIEN
1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens
4. Helemaal niet mee eens

EP032_RecognWork 
Ik  k rijg de waardering die ik  verdien voor mijn werk . Bent u het hier ... 

IWER:
LAAT KAART 22 ZIEN
1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens
4. Helemaal niet mee eens

EP033_SalAdequate 
Mijn [salaris is/inkomsten zijn] voldoende, gegeven al mijn inzet en prestaties. Bent u het hier ... 

IWER:
LAAT KAART 22 ZIEN. 
BIJ TWIJFEL: WE BEDOELEN VOLDOENDE VOOR DE VERRICHTE ARBEID
1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens
4. Helemaal niet mee eens

EP034_JobPromPoor 
De [vooruitzichten op bevordering/vooruitzichten op promotie] binnen mijn werk  zijn slecht. Bent u het hier ... 

IWER:
LAAT KAART 22 ZIEN
1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens
4. Helemaal niet mee eens

EP035_JobSecPoor 
Dat mijn baan blijft bestaan is onzeker. Bent u het hier ... 

IWER:
LAAT KAART 22 ZIEN
1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens
4. Helemaal niet mee eens

IF EP005_CurrentJobSit = a2

ENDIF

IF EP007_MoreThanOneJob = a1

ENDIF

EP036_LookForRetirement 
We zullen kaart [SHOWCARD] niet langer gebruiken. Als u aan uw huidige baan denkt, wilt u dan zo vroeg mogelijk  met pensioen gaan?
1. Ja
5. Nee

EP037_AfraidHRet 
Bent u bang dat u vanwege uw gezondheid beperk t wordt in de uitoefening van uw baan voordat u de pensioengerechtigde leeftijd bereik t hebt?
1. Ja
5. Nee

EP007_MoreThanOneJob 
Tot nu toe hebben we het gehad over uw belangrijkste baan. Heeft u momenteel een tweede baan naast uw belangrijkste baan?
1. Ja
5. Nee

EP321_TotWorkedHrsSecJob 
[Ongeacht uw aantal contracturen] [hoeveel/Hoeveel] uur werk t u gewoonlijk  per week in deze baan, etenspauzes niet inbegrepen, [maar betaald of onbetaald
overwerk  wel meegerekend]?
0.0..168.0

EP322_NumMPerYearSecJob 
Hoeveel maanden per jaar werk t u normaal gesproken in deze baan (inclusief betaald vakantieverlof)?
1..12



ENDIF

IF EP204_AnyEarnEmpl = a1

ENDIF

IF EP051_EmployeeORSelf.ORD = 3

ENDIF

EP048_IntroPastJob 
We gaan het nu hebben over de laatste baan die u had [voor u met pensioen ging/voor u werk loos werd].
1. Ga verder

EP050_YrLastJobEnd 
In welk  jaar stopte u met uw laatste baan?
1900..2014

EP049_YrsInLastJob 
Hoeveel jaar hebt u in uw laatste baan gewerk t?
0..99

EP051_EmployeeORSelf 
Was u in deze baan een werknemer, ambtenaar of zelfstandige?
1. werknemer
2. (rijks)ambtenaar
3. zelfstandige

EP052_NTofJob 
Kijk t u naar kaart 16. Wat is de beste beschrijving van uw baan? 

IWER:
CODEER ANTWOORDEN 1..10
1. Wetgever, hoofdbeambte of manager
2. Vakspecialist / professional
3. Technicus of aanverwante professional
4. Administratief werk
5. Dienstverlener, winkel- of marktpersoneel
6. Landbouw of visserij
7. Ambacht en handel
8. Bediener of monteur van fabriek of machine
9. Elementair werk
10. Militair

EP054_WhichIndustry 
Kijk t u naar kaart 17. In welke branche, sector, of dienstverlening bent u werkzaam? 

IWER:
CODEER ANTWOORDEN 1..14
1. Landbouw, jacht, bosbouw, visserij
2. Mijnbouw en delven
3. Fabricage
4. Electriciteit, gas- en watervoorziening
5. Bouw
6. (Detail)handel en verkoop; reparatie van motorvoertuigen, motoren, persoonljke en huishoudelijke goederen
7. Hotel en restaurant
8. Transport, opslag, en communicatie
9. Financiële bemiddeling
10. Onroerend goed, verhuur, en zakelijke activiteiten
11. Ambtenaar (bij gemeente, provincie of rijk) of beroepsmilitair
12. Onderwijs
13. Gezondheid en sociaal werk
14. Andere gemeenschap, sociale en persoonlijke dienstverlening

EP061_NrOfEmployees 
Hoeveel werknemers had u in dienst? 

IWER:
LEES VOOR
0. geen
1. tussen de 1 en 5 personen
2. tussen de 6 en 15 personen
3. tussen de 16 en 24 personen
4. tussen de 25 en 199 personen
5. tussen de 200 en 499 personen
6. 500 of meer personen

EP203_IntroEarnings 
We willen graag wat meer weten over uw verdiensten en inkomen gedurende [STR (Year - 1)].
1. Ga verder

EP204_AnyEarnEmpl 
Hebt u enig inkomen uit loondienst ontvangen in [STR (Year - 1)]?
1. Ja
5. Nee

EP205_EarningsEmplAT 
Wat was ongeveer uw jaarinkomen uit werk  in het [STR (Year - 1)], na aftrek  van belastingen en premies? 



ENDIF

IF EP206_AnyIncSelfEmpl = a1

ENDIF

LOOP cnt:= 1 TO 10

Inclusief bonussen en eenmalige uitkeringen zoals bv eindejaarsuitkering, 13de maand en vakantiegeld. 

IWER:
BEDRAG IN {FLCURR}
REAL[10]

EP206_AnyIncSelfEmpl 
Hebt u in [STR (Year - 1)] enig inkomen ontvangen als zelfstandige of uit werk  voor een familiebedrijf?
1. Ja
5. Nee

EP207_EarningsSelfAT 
Na aftrek  van belastingen en premies, en na betaling van materialen, uitrusting of goederen die u voor uw werk  gebruik t, wat was ongeveer uw jaarinkomen als
zelfstandige in [STR (Year - 1)]? 

IWER:
BEDRAG IN {FLCURR}
INTEGER

EP303_Intro 
Nu gaan we u vragen stellen over de inkomsten uit uw verschillende algemene pensioenen en uitkeringen. Dit maakt het mogelijk  de financiele situatie van ouderen in
Nederland in kaart te brengen en hoe zich dit verhoudt tot de rest van Europa. Ook al hebben we u al wat informatie gevraagd, het is belangrijk  voor ons om alle details te
hebben. We beginnen met vragen over bedragen, dan willen we weten per welke periode en ten slotte hoe lang u deze bedragen hebt ontvangen.
1. Ga verder

EP071_IncomeSources 
Kijk t u naar kaart 23. Hebt u inkomen ontvangen vanuit één van de genoemde bronnen in [STR (Year - 1)]? 

IWER:
{CodeAll}
1. AOW
3. Tijdelijke Overbruggingspensioen (TOP)
4. WAO, Waz, WIA, of ander invaliditeitspensioen
6. WW-uitkering, wachtgeld, bijstand
7. Algemene nabestaandenwet (Anw, AWW)
10. Uitkering voor langdurige zorg (AWBZ, Pgb)
96. Geen van bovenstaande

IF cnt IN EP071_IncomeSources

LOOP

IF EP074_PeriodBenefit = a97

ENDIF

EP078_AvPaymPens 
Hoeveel bedroeg gewoonlijk  uw maandelijkse [AOW/AOW/Tijdelijk  Overbruggingspensioen (TOP)/Invaliditeitspensioen, Arbeidsongeschikheidsuitkering (bv.
WAO/WIA)/WW, wachtgeld, bijstand/Algemeen nabestaandenpensioen/Uitkering voor langdurige zorg (AWBZ, Pgb)/Aanvullend ouderdomspensioen, opgebouwd via
laatste werkgever/Aanvullend ouderdomspensioen, opgebouwd via voorlaatstewerkgever/Aanvullend ouderdomspensioen, opgebouwd via twee-voorlaatste
werkgever/Vervroegd pensioen: VUT, FPU, pre-pensioen/Invaliditeitspensioen (via werkgever(s) opgebouwd)/Aanvullend nabestaandenpensioen (via werkgever(s)
opgebouwd)] in [STR (Year - 1)], na aftrek  van belastingen? 

IWER:
BEDRAG IN [FLDefault[9]] . 
HET GAAT OM DE GEWONE, REGULIERE BETALING VOOR DEZE INKOMENSTEN, EXCLUSIEF EXTRA'S ZOALS BONUSSEN, 13E MAAND, ETC.
REAL[10]

EP074_PeriodBenefit 
VRAAG NIET RELEVANT VOOR NEDERLAND 

IWER:
CTRL + R

EP075_OthPeriodBenefits 
VRAAG NIET RELEVANT VOOR NEDERLAND 

IWER:
CTRL + R
STRING



ENDLOOP

LOOP cnt:= 11 TO 16

ENDIF
ENDLOOP

IF NOT ((MN101_Longitudinal = 1) AND (piIndex < 11))

ENDIF

IF EP081_LumpSumPenState = a1

ENDIF

EP208_MonthsRecIncSource 
Hoeveel maanden in totaal hebt u in [STR (Year - 1)] [AOW/Tijdelijk  Overbruggingspensioen (TOP)/Invaliditeitspensioen, Arbeidsongeschikheidsuitkering (bv.
WAO)/WW, wachtgeld/Algemeen nabestaandenpensioen/Uitkering voor langdurige zorg (AWBZ, Pgb)/Aanvullend ouderdomspensioen, opgebouwd via laatste
werkgever/Aanvullend ouderdomspensioen, opgebouwd via voorlaatstewerkgever/Aanvullend ouderdomspensioen, opgebouwd via twee-voorlaatste werkgever/Vervroegd
pensioen: VUT, FPU, pre-pensioen/Invaliditeitspensioen/Aanvullend nabestaandenpensioen (via werkgever(s) opgebouwd)] ontvangen? 

IWER:
NIET HOEVEEL BETALINGEN GEDAAN ZIJN, MAAR DE TIJDSSPANNE. VOORBEELD: HET PENSIOEN WERD GEDURENDE EEN GEHEEL JAAR
ONTVANGEN, HET ANTWOORD IS 12. IN GEVAL DE RESPONDENT HET BEGON TE ONTVANGEN IN NOVEMBER, DAN IS HET ANTWOORD 2.
1..12

EP213_YearRecIncSource 
In welk  jaar hebt u voor het eerst deze/dit [AOW/Tijdelijk  Overbruggingspensioen (TOP)/Invaliditeitspensioen, Arbeidsongeschikheidsuitkering (bv. WAO)/WW,
wachtgeld/Algemeen nabestaandenpensioen/Uitkering voor langdurige zorg (AWBZ, Pgb)/Aanvullend ouderdomspensioen, opgebouwd via laatste
werkgever/Aanvullend ouderdomspensioen, opgebouwd via voorlaatstewerkgever/Aanvullend ouderdomspensioen, opgebouwd via twee-voorlaatste
werkgever/Vervroegd pensioen: VUT, FPU, pre-pensioen/Invaliditeitspensioen (via werkgever(s) opgebouwd)/Aanvullend nabestaandenpensioen (via werkgever(s)
opgebouwd)] ontvangen?
1900..2013

EP081_LumpSumPenState 
Hebt u gedurende [STR (Year - 1)] een extra bedrag of een eenmalige uitkering [aan AOW/aan tijdelijk  overbruggingspensioen (TOP)/aan invaliditeitspensioen,
arbeidsongeschikheidsuitkering (bv. WAO)/aan WW, wachtgeld/aan algemeen nabestaanden pensioen/aan uitkering voor langdurige zorg (AWBZ, Pgb)/aan
aanvullend ouderdomspensioen, opgebouwd via laatste werkgever/aan aanvullend ouderdomspensioen, opgebouwd via voorlaatstewerkgever/aan aanvullend
ouderdomspensioen, opgebouwd via twee-voorlaatste werkgever/aan vervroegd pensioen: VUT, FPU, pre-pensioen/aan invaliditeitspensioen (via werkgever(s)
opgebouwd)/aanvullend nabestaandenpensioen (via werkgever(s) opgebouwd)] ontvangen? 

IWER:
ZORG ERVOOR DAT DE RESPONDENT REKENING HOUDT MET ALLE EENMALIGE BEDRAGEN ZOALS BV. INCL. VAKANTIEUITKERING OF
EINDEJAARSUITKERING, 13DE MAAND, BONUSSEN ETC.
1. Ja
5. Nee

EP082_TotAmountLS 
Hoe hoog was afgelopen jaar, na aftrek  van belastingen en premies, dit extra bedrag of deze eenmalige uitkering [aan AOW/aan tijdelijk  overbruggingspensioen
(TOP)/aan invaliditeitspensioen, arbeidsongeschikheidsuitkering (bv. WAO)/aan WW, wachtgeld/aan algemeen nabestaanden pensioen/aan uitkering voor langdurige
zorg (AWBZ, Pgb)/aan aanvullend ouderdomspensioen, opgebouwd via laatste werkgever/aan aanvullend ouderdomspensioen, opgebouwd via
voorlaatstewerkgever/aan aanvullend ouderdomspensioen, opgebouwd via twee-voorlaatste werkgever/aan vervroegd pensioen: VUT, FPU, pre-pensioen/aan
invaliditeitspensioen (via werkgever(s) opgebouwd)/aanvullend nabestaandenpensioen (via werkgever(s) opgebouwd)] in totaal? 

IWER:
BEDRAG IN {FLCURR}. REKEN HIERBIJ OOK ALLE AANVULLENDE OF EXTRA BETALINGEN
REAL[10]

EP324_OccPensInc 
In aanvulling op uw AOW kunt u ook via uw werkgever(s) pensioen hebben opgebouwd. 

Kijk  naar Kaart 24. Heeft u inkomsten ontvangen uit één van deze bronnen in het jaar [STR (Year - 1)] ? 

IWER:
{CodeAll}
1. (Aanvullend) ouderdomspensioen, opgebouwd via werkgever(s)
4. Vervroegd pensioen: VUT, FPU, pre-pensioen (door werkgever)
5. (Aanvullende) invaliditeitsuitkering (bijvoorbeeld via pensioenfonds van uw werkgever(s))
6. (Aanvullend) nabestaanden pensioen (opgebouwd via werkgever(s))
96. Geen van bovenstaande

IF (cnt - 10) IN EP324_OccPensInc

LOOP

EP078_AvPaymPens 
Hoeveel bedroeg gewoonlijk  uw maandelijkse [AOW/AOW/Tijdelijk  Overbruggingspensioen (TOP)/Invaliditeitspensioen, Arbeidsongeschikheidsuitkering (bv.
WAO/WIA)/WW, wachtgeld, bijstand/Algemeen nabestaandenpensioen/Uitkering voor langdurige zorg (AWBZ, Pgb)/Aanvullend ouderdomspensioen, opgebouwd via
laatste werkgever/Aanvullend ouderdomspensioen, opgebouwd via voorlaatstewerkgever/Aanvullend ouderdomspensioen, opgebouwd via twee-voorlaatste
werkgever/Vervroegd pensioen: VUT, FPU, pre-pensioen/Invaliditeitspensioen (via werkgever(s) opgebouwd)/Aanvullend nabestaandenpensioen (via werkgever(s)
opgebouwd)] in [STR (Year - 1)], na aftrek  van belastingen? 

IWER:
BEDRAG IN [FLDefault[9]] . 
HET GAAT OM DE GEWONE, REGULIERE BETALING VOOR DEZE INKOMENSTEN, EXCLUSIEF EXTRA'S ZOALS BONUSSEN, 13E MAAND, ETC.
REAL[10]

EP074_PeriodBenefit 
VRAAG NIET RELEVANT VOOR NEDERLAND 

IWER:
CTRL + R



ENDLOOP

LOOP cnt:= 1 TO 5

ENDIF
ENDLOOP

IF EP074_PeriodBenefit = a97

ENDIF

IF NOT ((MN101_Longitudinal = 1) AND (piIndex < 11))

ENDIF

IF EP081_LumpSumPenState = a1

ENDIF

EP075_OthPeriodBenefits 
VRAAG NIET RELEVANT VOOR NEDERLAND 

IWER:
CTRL + R
STRING

EP208_MonthsRecIncSource 
Hoeveel maanden in totaal hebt u in [STR (Year - 1)] [AOW/Tijdelijk  Overbruggingspensioen (TOP)/Invaliditeitspensioen, Arbeidsongeschikheidsuitkering (bv.
WAO)/WW, wachtgeld/Algemeen nabestaandenpensioen/Uitkering voor langdurige zorg (AWBZ, Pgb)/Aanvullend ouderdomspensioen, opgebouwd via laatste
werkgever/Aanvullend ouderdomspensioen, opgebouwd via voorlaatstewerkgever/Aanvullend ouderdomspensioen, opgebouwd via twee-voorlaatste werkgever/Vervroegd
pensioen: VUT, FPU, pre-pensioen/Invaliditeitspensioen/Aanvullend nabestaandenpensioen (via werkgever(s) opgebouwd)] ontvangen? 

IWER:
NIET HOEVEEL BETALINGEN GEDAAN ZIJN, MAAR DE TIJDSSPANNE. VOORBEELD: HET PENSIOEN WERD GEDURENDE EEN GEHEEL JAAR
ONTVANGEN, HET ANTWOORD IS 12. IN GEVAL DE RESPONDENT HET BEGON TE ONTVANGEN IN NOVEMBER, DAN IS HET ANTWOORD 2.
1..12

EP213_YearRecIncSource 
In welk  jaar hebt u voor het eerst deze/dit [AOW/Tijdelijk  Overbruggingspensioen (TOP)/Invaliditeitspensioen, Arbeidsongeschikheidsuitkering (bv. WAO)/WW,
wachtgeld/Algemeen nabestaandenpensioen/Uitkering voor langdurige zorg (AWBZ, Pgb)/Aanvullend ouderdomspensioen, opgebouwd via laatste
werkgever/Aanvullend ouderdomspensioen, opgebouwd via voorlaatstewerkgever/Aanvullend ouderdomspensioen, opgebouwd via twee-voorlaatste
werkgever/Vervroegd pensioen: VUT, FPU, pre-pensioen/Invaliditeitspensioen (via werkgever(s) opgebouwd)/Aanvullend nabestaandenpensioen (via werkgever(s)
opgebouwd)] ontvangen?
1900..2013

EP081_LumpSumPenState 
Hebt u gedurende [STR (Year - 1)] een extra bedrag of een eenmalige uitkering [aan AOW/aan tijdelijk  overbruggingspensioen (TOP)/aan invaliditeitspensioen,
arbeidsongeschikheidsuitkering (bv. WAO)/aan WW, wachtgeld/aan algemeen nabestaanden pensioen/aan uitkering voor langdurige zorg (AWBZ, Pgb)/aan
aanvullend ouderdomspensioen, opgebouwd via laatste werkgever/aan aanvullend ouderdomspensioen, opgebouwd via voorlaatstewerkgever/aan aanvullend
ouderdomspensioen, opgebouwd via twee-voorlaatste werkgever/aan vervroegd pensioen: VUT, FPU, pre-pensioen/aan invaliditeitspensioen (via werkgever(s)
opgebouwd)/aanvullend nabestaandenpensioen (via werkgever(s) opgebouwd)] ontvangen? 

IWER:
ZORG ERVOOR DAT DE RESPONDENT REKENING HOUDT MET ALLE EENMALIGE BEDRAGEN ZOALS BV. INCL. VAKANTIEUITKERING OF
EINDEJAARSUITKERING, 13DE MAAND, BONUSSEN ETC.
1. Ja
5. Nee

EP082_TotAmountLS 
Hoe hoog was afgelopen jaar, na aftrek  van belastingen en premies, dit extra bedrag of deze eenmalige uitkering [aan AOW/aan tijdelijk  overbruggingspensioen
(TOP)/aan invaliditeitspensioen, arbeidsongeschikheidsuitkering (bv. WAO)/aan WW, wachtgeld/aan algemeen nabestaanden pensioen/aan uitkering voor langdurige
zorg (AWBZ, Pgb)/aan aanvullend ouderdomspensioen, opgebouwd via laatste werkgever/aan aanvullend ouderdomspensioen, opgebouwd via
voorlaatstewerkgever/aan aanvullend ouderdomspensioen, opgebouwd via twee-voorlaatste werkgever/aan vervroegd pensioen: VUT, FPU, pre-pensioen/aan
invaliditeitspensioen (via werkgever(s) opgebouwd)/aanvullend nabestaandenpensioen (via werkgever(s) opgebouwd)] in totaal? 

IWER:
BEDRAG IN {FLCURR}. REKEN HIERBIJ OOK ALLE AANVULLENDE OF EXTRA BETALINGEN
REAL[10]

EP089_AnyRegPay 
Kijk t u naar kaart 25. Hebt u gedurende [STR (Year - 1)] één van de volgende uitkeringen regelmatig ontvangen? 

IWER:
{CodeAll}
1. Levensverzekering
2. Lijfrente uitkering of particulier pensioen (geen werkgeverspensioen)
3. Alimentatie
4. Regelmatige betalingen van charitatieve instellingen
5. Uitkering van een particuliere verzekering voor langdurige zorg
96. Geen van bovenstaande

IF cnt IN EP089_AnyRegPay

LOOP



ENDLOOP
IF (MN024_NursingHome = a1) AND (MN808_AgeRespondent < 76)

ENDIF
ENDLOOP

IF EP090_PeriodPaym = a97

ENDIF

IF EP092_AddPayments = a1

ENDIF

EP094_TotalAmountBenLP 
Na aftrek  van belastingen en premies, wat was de gewoonlijke [uitkering van uw levensverzekering/lijfrente uitkering of particulier pensioen (geen
werkgeverspensioen)/alimentatie/regelmatige betalingen van charitatieve instellingen] per keer in [STR (Year - 1)]? 

IWER:
BEDRAG IN {FLCURR}
REAL[10]

EP090_PeriodPaym 
Hoe vaak ontving u dit bedrag?
1. eens per week
2. per twee weken
3. per maand/per vier weken
4. per drie maanden/per 13 weken
5. per zes maanden/per 26 weken
6. per jaar/per 12 maanden/per 52 weken
97. anders (specificeer)

EP091_OthPeriodPaym 

IWER:
specificeer
STRING

EP096_MonthsRegPaym 
Hoeveel maanden in totaal hebt u [levensverzekering/lijfrente uitkering of particulier pensioen (geen werkgeverspensioen)/alimentatie/regelmatige betalingen van
charitatieve instellingen] ontvangen in [STR (Year - 1)]?
1..12

EP092_AddPayments 
Hebt u extra betalingen of een éénmalig bedrag ontvangen in [STR (Year - 1)] van [uw levensverzekering/uw lijfrente uitkering of particulier pensioen (geen
werkgeverspensioen)/uw alimentatie/uw regelmatige betalingen van charitatieve instellingen/Uitkering op basis van een particuliere ziek tekostenverzekering]?
1. Ja
5. Nee

EP209_AddPaymAT 
Hoe hoog waren deze extra betalingen of hoe hoog was dit eenmalig bedrag, na aftrek  van belastingen en premies? 

IWER:
BEDRAG IN {FLCURR}
REAL[10]

IF EP097_PensClaim = a1

EP097_PensClaim 
Nu gaan we naar toekomstige pensioenaanspraken. Kijk t u naar kaart 26. Hebt u recht op ten minste één van de genoemde pensioenen die u momenteel niet ontvangt?
1. Ja
5. Nee

LOOP cnt:= 1 TO 5

EP098_TypeOfPension 
Op welk(e) type(n) pensioen(en) zult u aanspraak kunnen maken? 

IWER:
{CodeAll} 

RESPONDENT MAG DEZE PENSIOENEN NOG NIET ONTVANGEN.
1. AOW
2. Tijdelijk Overbruggingspensioen (TOP)
3. WAO, Waz, WIA, of ander invaliditeitspensioen
4. (Aanvullend) Ouderdomspensioen (via werkgever(s) opgebouwd)
5. Vervroegd pensioen: VUT, FPU, pre-pensioen

IF cnt IN EP098_TypeOfPension

LOOP

EP101_NameFund 
Hoe heet het pensioenfonds of de pensioeninstelling van wie u [AOW/Tijdelijke Overbruggingspensioen (TOP)/WAO, Waz, WIA, of ander invaliditeitspensioen/uw
aanvullend ouderdomspensioen/uw vervroegd pensioen (VUT, FPU, pre-pensioen)] gaat ontvangen?
STRING

EP102_CompVolun 
Is deelname aan [dit (aanvullend) ouderdomspensioen (via werkgever(s))/dit vervroegd pensioen(VUT, FPU, pre-pensioen)] verplicht of vrijwillig?
1. verplicht
2. vrijwillig



ENDIF
IF (IT IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

IF EP005_CurrentJobSit = a2

ENDIF

EP103_YrsContrToPlan 
Hoeveel jaar hebt u bijgedragen aan [AOW/Tijdelijke Overbruggingspensioen (TOP)/WAO, Waz, WIA of ander invaliditeitspensioen/uw aanvullend
ouderdomspensioen/uw vervroegd pensioen (VUT, FPU, pre-pensioen)]?
0..120

EP106_ExpRetAge 
Op welke leeftijd denkt u zelf dit pensioen voor de eerste keer te gaan ontvangen?
30..75

EP109_PWExpPensStatAge 
Als u dit pensioen gaat ontvangen, welk  percentage van uw laatst verdiende inkomen zal [uw AOW/uw Tijdelijke Overbruggingspensioen (TOP)/uw WAO, Waz,
WIA, of ander invaliditeitspensioen/uw aanvullend ouderdomspensioen (via werkgever(s) opgebouwd)/uw vervroegd pensioen: VUT, FPU, pre-pensioen] ongeveer
zijn? 

IWER:
LAATST VERDIENDE INKOMEN VOORDAT U (VERVROEGD) PENSIOEN GAAT ONTVANGEN (INCLUSIEF AOW BIJ OUDERDOMSPENSIOEN)
0..150

EP210_IntCheck 

IWER:
WIE BEANTWOORDDE DE VRAGEN IN DEZE SECTIE?
1. Alleen de respondent
2. De respondent en de proxy (samen)
3. Alleen de proxy

LOOP

IF Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2

ELSE

ENDIF

IT005_Continue 
We gaan nu over het gebruik  van computers praten.
1. Ga verder

IT001_PC_work 
Gebruik t u in uw huidige baan een computer? 

IWER:
Dit kan een PC/computer op uw bureau zijn (desktop), een draagbare computer (laptop/notebook), een tablet (bv een ipad).
1. Ja
5. Nee

IF Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a1

ENDIF

IT002_PC_work 
Gebruik te u een computer in uw laatste baan voor u met pensioen ging? 

IWER:
Dit kan een PC/computer op uw bureau zijn, een draagbare computer (laptop of notebook) of een tablet (bv een ipad).
1. Ja
5. Nee

IT003_PC_skills 
Wat vindt u van uw computer-vaardigheden? Deze zijn... 

IWER:
{ReadOut}
1. Uitstekend
2. Heel goed
3. Goed
4. Redelijk
5. Slecht
6. Ik heb nog nooit een computer gebruikt

IT004_UseWWW 
Hebt u de afgelopen week op zijn minst één keer het internet gebruik t voor emailen, informatie opzoeken, aankopen doen of andere doeleinden? 

IWER:
Indien de respondent nog nooit een computer heeft gebruik t , Type 5.Nee
1. Ja
5. Nee



ENDIF
IF (GS IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

LOOP

IF GS001_Willingness <> a1

ENDIF

IF GS001_Willingness <> a1

ENDIF
IF GS001_Willingness = a1

GS001_Willingness 
Ik  wil nu graag de kracht van uw hand in een grijpoefening meten. Ik  zal u vragen dit handvat enkele seconden zo hard als u kunt in te drukken en het daarna weer los te
laten. Ik  zal twee afwisselende metingen doen van uw rechter- en van uw linkerhand. Bent u in staat en bereid om de kracht van uw handgreep te laten meten? 

IWER:
Demonstreer de grijpoefening 

Indien de respondent deze oefening niet doet: @BCTRL-K@B bij iedere vraag.
1. Respondent gaat accoord met meting
2. Respondent weigert mee te werken aan de meting
3. Respondent is niet in staat om de oefening uit te voeren

IF a97 IN GS010_WhyNotCompl

ENDIF

GS010_WhyNotCompl 

IWER:
Waarom heeft respondent de handgreep oefening niet gedaan? {CodeAll}
1. respondent vond het te risicovol
2. interviewer vond het te risicovol
3. respondent weigerde, zonder opgaaf van reden
4. respondent heeft het geprobeerd, maar was niet in staat de oefening af te maken
5. de respondent begreep de instructies niet
6. de respondent was geopereerd, gewond, had een zwelling, enz. aan beide handen in de afgelopen 6 maanden
97. anders (specificeer)

GS011_OthReason 

IWER:
NOTEER ANDERE REDEN
STRING

GS002_RespStatus 

IWER:
Leg de status van de respondent vast
1. respondent gebruikt beide handen
2. respondent kan de rechterhand niet gebruiken
3. respondent kan de linkerhand niet gebruiken

GS003_StopTest 
INTERVIEWER STOP TEST 

IWER:
Geen handgreep meting doen
1. Ga verder

IF GS002_RespStatus = a1

ENDIF

IF (GS002_RespStatus = a1) OR (GS002_RespStatus = a2)

GS004_DominantHand 
Bent u links- of rechtshandig?
1. rechts
2. links

GS005_IntroTest 

IWER:
Positioneer de respondent goed. Pas de dynamometer aan de handmaat aan door aan de knop te draaien en zet de pijl op nul. 

Leg de procedure nog eens uit. Laat de respondent met één hand oefenen. Gebruik  de scorekaart om de resultaten te noteren en voer nadat de test is volbracht de
resultaten in de computer.
1. Ga verder

GS006_FirstLHand 
LINKERHAND, EERSTE METING 



ENDIF
IF MN028_bio = 1

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
IF (GS002_RespStatus = a1) OR (GS002_RespStatus = a3)

ENDIF

IWER:
VOER ALS RESULTAAT HET DICHTST BIJ GELEGEN GEHELE GETAL IN
0..100

GS007_SecondLHand 
LINKERHAND, TWEEDE METING 

IWER:
VOER ALS RESULTAAT HET DICHTST BIJ GELEGEN GEHELE GETAL IN
0..100

GS008_FirstRHand 
RECHTERHAND, EERSTE METING 

IWER:
VOER ALS RESULTAAT HET DICHTSTBIJ GELEGEN GEHELE GETAL IN
0..100

GS009_SecondRHand 
RECHTERHAND, TWEEDE METING 

IWER:
VOER ALS RESULTAAT HET DICHTSTBIJ GELEGEN GEHELE GETAL IN
0..100

GS012_Effort 

IWER:
Hoeveel moeite heeft deze oefening de respondent gekost?
1. respondent deed zijn uiterste best
2. respondent werd gehinderd oefening zeer serieus uit te voeren vanwege ziekte, pijn, of andere symptomen of ongemak
3. respondent leek niet zijn uiterste best te doen, maar geen duidelijke reden hiervoor

GS013_Position 

IWER:
Wat was de positie van de respondent bij het uitvoeren van de oefening?
1. staand
2. zittend
3. liggend

GS014_RestArm 

IWER:
Liet de respondent zijn/haar armen ter ondersteuning ergens op rusten tijdens de uitvoering van deze oefening?
1. Ja
5. Nee

LOOP

IF BS002_consent = a5

BS001_introduction 
In de voorbije jaren verzamelden we van talloze SHARE-respondenten de handgreepkracht, longsterk te en vele andere zaken. Dit jaar zouden we graag een k lein
bloedstaal verzamelen met een vingerprik . De procedure is dezelfde als deze die diabetici doen om hun bloedsuikerspiegel thuis te meten.. 
We zouden erg dankbaar zijn mocht u bereid zijn om ook hieraan mee te werken. 
Dit is een belangrijk  onderdeel van de studie. De analyse van de bloedstalen zal ons heel wat bijleren over de gezondheid van de bevolk ing. 

Voor we starten, zou ik  graag hebben dat u dit leest en daarna het toestemmingsformulier ondertekent. 

IWER:
Neem het "Gedroogde bloeddruppels 2012"-boek je en vul de ID van de respondent in. Geef daarna het boek je aan de respondent. Laat hem of haar het rustig lezen en
vraag daarna om het toestemmingsformulier te ondertekenen. 

NIET VAN TOEPASSING VOOR NEDERLAND
1. Ga verder

BS002_consent 

IWER:
NVT
1. R heeft het toestemmingsformulier ondertekend
5. R heeft het toestemmingsformulier NIET ondertekend

BS003_EndDBS 



ELSE

IWER:
NVT
1. Ga verder

IF BS005_ExplainDBSS = a1

BS004_ForbiddenAnalyses 

IWER:
NVT
STRING

BS005_ExplainDBSS 

IWER:
NVT
1. Ja
5. Nee

IF BS006_MedicalReasons = a5

BS006_MedicalReasons 

IWER:
NVT
1. Ja
5. Nee

IF BS007_StartDBSS = a1

BS007_StartDBSS 

IWER:
NVT
1. Ja
5. Nee

BS008_DBSSinstruction 

IWER:
NVT
1. Ga verder

BS009_BarcodeFirst 

IWER:
NVT
STRING[8]

BS010_BarcodeSecond 

IWER:
NVT
STRING[8]

BS011_Thanks 

IWER:
NVT
1. Ga verder

BS012_Problems 

IWER:
NVT



ENDIF
IF ((BS005_ExplainDBSS = a5) OR (BS006_MedicalReasons = a1)) OR (BS007_StartDBSS = a5)

ENDIF
ENDIF

BS013_WhoPricked 

IWER:
NVT

BS014_HowManyPricks 

IWER:
NVT

BS015_Circles 

IWER:
NVT

BS016_Compliance 

IWER:
NVT

BS017_NoMeasurement 

IWER:
NVT



ENDIF
IF (CS IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF

ELSE

ENDIF

BS018_Compliance 

IWER:
NVT
1. Ja
5. Nee

LOOP

IF CS002_Safe = a1

CS001_Intro 
De volgende test meet de kracht en het uithoudingsvermogen van uw benen. Ik  zou graag willen dat u uw armen voor uw borst k ruist en gaat zitten zodat uw voeten op de
vloer staan; sta vervolgens op met uw armen gekruist voor uw borst. Zoals dit ... 

IWER:
DEMONSTREREN 

Start van een @BNon-proxy sectie@B. Geen proxy toegstaan. 
Indien de respondent niet in staat is deze vragen te beantwoorden, type dan @BCTRL-K@B bij elke vraag.
1. Ga verder

CS002_Safe 
Denkt u dat het veilig voor u is om te proberen op te staan uit de stoel zonder uw armen te gebruiken?.
1. Ja
5. Nee

IF CS004_SingleCSRes = a3

ELSE

CS003_SetUpTest 

IWER:
MAAK DE TEST GEREED EN VOLG HET PROTOCOL UIT HET REGISTRATIE BOEKJE
1. Ga verder

CS004_SingleCSRes 

IWER:
NOTEER RESULTAAT VAN STOEL TEST
1. Respondent stond op zonder armen te gebruiken
2. Respondent gebruikte armen om op te staan
3. Test niet afgemaakt

IF a97 IN CS005_WhyNotComplTest

ENDIF

CS005_WhyNotComplTest 

IWER:
WAAROM HEEFT DE RESONDENT DE STOEL TEST NIET AFGEMAAKT? ( {CodeAll})
1. Geprobeerd, maar hier niet toe in staat
2. Resondent kon niet zonder hulp gaan staan
3. Respondent voelde dat het niet veilig was
4. IWER voelde dat het niet veilig was
5. Respondent weigerde of was niet bereid de test af te maken
6. Respondent begreep instructies niet
97. Anders (specifieer)

CS006_OthReas 

IWER:
NOTEER ANDERE REDEN
STRING

IF CS004_SingleCSRes = a1

CS007_SafeFive 



ENDIF
IF (SP IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF

IF CS007_SafeFive = a1

ENDIF

Denk u dat het veilig voor u is om vijf keer op te staan uit een stoel zonder uw armen te gebruiken?
1. Ja
5. Nee

IF CS008_TimeFive = 99

ENDIF

CS008_TimeFive 
Bij deze oefening gaat u zo snel als u kan rechtop staan en dan weer zitten. De handen graag gekruisd op uw borst houden. En u moet dit, indien mogelijk  natuurlijk ,
vijf keer doen. Zodra ik  aangeef te beginnen start ik  de stopwatch. 

IWER:
NOTEER DE TIJD IN SECONDEN DIE NODIG IS OM 5 KEER TE GAAN STAAN. NOTEER 99 ALS HET DE RESPONDENT NIET LUKTE OM 5 KEER TE GAAN
STAAN IN EEN MINUUT
0..99

IF a97 IN CS009_WhyNotCompl5

ENDIF

CS009_WhyNotCompl5 

IWER:
Waarom heeft de respondent de opstaan-uit-stoel test niet afgerond? {CodeAll}
1. Geprobeerd, maar hier niet toe in staat
2. Respondent kon niet zonder hulp staan
3. Resondent voelde dat het niet veilig was
4. Interviewer voelde dat het niet veilig was
5. Respondent weigerde of was niet bereid de test af te maken
6. Respondent begreep de instructies niet
97. Anders (specificeer)

CS010_OthReas5 

IWER:
NOTEER ANDERE REDEN
STRING

CS011_EffortR 

IWER:
HOEVEEL INSPANNING LEVERDE DE RESPONDENT VOOR DEZE METING?
1. Respondent leverde volledige inspanning
2. Resondent kon geen volledige inspanning leveren door ziekte, pijn, andere symptomen of ongemak
3. Respondent leek geen volledige inspanning te leveren. Geen duidelijke reden hiervoor

LOOP

IF MN006_NumFamR = 1

SP001_Intro 
We zijn geïnteresseerd in hoe personen elkaar helpen. Het volgende blok  vragen gaat over hulp die u aan bekenden hebt gegeven of die u hebt ontvangen van bekenden.
1. Ga verder

IF SP002_HelpFrom = a1

SP002_HelpFrom 
Kijk t u naar kaart 27. Heeft de afgelopen twaalf maanden een familielid van buiten uw huishouden, of een vriend of buur, u [of/of/of/of] [uw/uw/uw/uw]
[man/vrouw/partner/partner] hulp gegeven bij uw persoonlijke verzorging of prak tische huishoudelijke hulp gegeven ?
1. Ja
5. Nee

LOOP

SP003_FromWhoHelp 
Welk [ander] familielid van buiten uw huishouden, of vriend of buur heeft deze hulp aan u [of/of/of/of] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] [het meest] geboden in
de afgelopen 12 maanden?
^FLDefault[35]
^FLDefault[36]
^FLDefault[37]
^FLDefault[38]
^FLDefault[39]
^FLDefault[40]
^FLDefault[41]
^FLDefault[42]
^FLDefault[43]
^FLChildName[1]



ENDLOOP
LOOP cnt1:= 2 TO 3

IF SP003_FromWhoHelp = a19

ENDIF

IF piIndex <> 3

ENDIF

^FLChildName[2]
^FLChildName[3]
^FLChildName[4]
^FLChildName[5]
^FLChildName[6]
^FLChildName[7]
^FLChildName[8]
^FLChildName[9]
^FLDefault[44]
^FLDefault[45]
^FLDefault[46]
^FLDefault[47]
^FLDefault[48]
^FLDefault[49]
^FLDefault[50]
^FLDefault[51]
^FLDefault[52]
^FLDefault[53]
^FLDefault[54]
^FLDefault[55]
^FLDefault[56]
^FLDefault[57]
^FLDefault[58]

SP023_NameOthChild 

IWER:
NOTEER NAAM KIND
STRING

SP005_HowOftenHelpRec 
Gedurende de laatste 12 maanden, hoe vaak heeft u [of/of/of/of] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] deze hulp in totaal ontvangen? Was dat ... 

IWER:
{ReadOut}
1. Ongeveer dagelijks
2. Ongeveer iedere week
3. Ongeveer iedere maand
4. Minder vaak

SP007_OtherHelper 
(Kijk t u naar kaart 27.) 
Is er een ander familielid buiten uw huishouden, een vriend of buur die u [of/of/of/of] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] heeft geholpen met persoonlijke
verzorging of prak tische huishoudelijke hulp heeft gegeven?
1. Ja
5. Nee

IF HelpFromOther[cnt1 - 1].SP007_OtherHelper = a1

LOOP

SP003_FromWhoHelp 
Welk [ander] familielid van buiten uw huishouden, of vriend of buur heeft deze hulp aan u [of/of/of/of] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] [het meest] geboden
in de afgelopen 12 maanden?
^FLDefault[35]
^FLDefault[36]
^FLDefault[37]
^FLDefault[38]
^FLDefault[39]
^FLDefault[40]
^FLDefault[41]
^FLDefault[42]
^FLDefault[43]
^FLChildName[1]
^FLChildName[2]
^FLChildName[3]
^FLChildName[4]
^FLChildName[5]
^FLChildName[6]
^FLChildName[7]
^FLChildName[8]
^FLChildName[9]
^FLDefault[44]
^FLDefault[45]
^FLDefault[46]
^FLDefault[47]
^FLDefault[48]
^FLDefault[49]
^FLDefault[50]
^FLDefault[51]
^FLDefault[52]



ENDIF

IF SP008_GiveHelp = a1

ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

IF SP003_FromWhoHelp = a19

ENDIF

IF piIndex <> 3

ENDIF

^FLDefault[53]
^FLDefault[54]
^FLDefault[55]
^FLDefault[56]
^FLDefault[57]
^FLDefault[58]

SP023_NameOthChild 

IWER:
NOTEER NAAM KIND
STRING

SP005_HowOftenHelpRec 
Gedurende de laatste 12 maanden, hoe vaak heeft u [of/of/of/of] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] deze hulp in totaal ontvangen? Was dat ... 

IWER:
{ReadOut}
1. Ongeveer dagelijks
2. Ongeveer iedere week
3. Ongeveer iedere maand
4. Minder vaak

SP007_OtherHelper 
(Kijk t u naar kaart 27.) 
Is er een ander familielid buiten uw huishouden, een vriend of buur die u [of/of/of/of] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] heeft geholpen met persoonlijke
verzorging of prak tische huishoudelijke hulp heeft gegeven?
1. Ja
5. Nee

SP008_GiveHelp 
Kijk t u naar kaart 27. Nu wil ik  u enkele vragen stellen over hulp die u aan anderen hebt @bgegeven@b. 

Hebt u zelf de afgelopen 12 maanden persoonlijke verzorging of prak tische huishoudelijke hulp gegeven aan een familielid buiten uw huishouden, of aan een vriend of
buur? 

IWER:
Exclusief oppassen op k leink inderen.
1. Ja
5. Nee

LOOP

SP009_ToWhomGiveHelp 
Aan welk  [ander] familielid buiten uw huishouden, vriend of buur hebt u [het vaakst] persoonlijke verzorging of prak tische huishoudelijke hulp gegeven in de afgelopen
12 maanden?
^FLDefault[35]
^FLDefault[36]
^FLDefault[37]
^FLDefault[38]
^FLDefault[39]
^FLDefault[40]
^FLDefault[41]
^FLDefault[42]
^FLDefault[43]
^FLChildName[1]
^FLChildName[2]
^FLChildName[3]
^FLChildName[4]
^FLChildName[5]
^FLChildName[6]
^FLChildName[7]
^FLChildName[8]
^FLChildName[9]
^FLDefault[44]
^FLDefault[45]
^FLDefault[46]
^FLDefault[47]
^FLDefault[48]
^FLDefault[49]
^FLDefault[50]
^FLDefault[51]
^FLDefault[52]
^FLDefault[53]
^FLDefault[54]
^FLDefault[55]



ENDLOOP
LOOP cnt2:= 2 TO 3

IF SP009_ToWhomGiveHelp = a19

ENDIF

IF piIndex <> 3

ENDIF

^FLDefault[56]
^FLDefault[57]
^FLDefault[58]

SP024_NameOthChild 

IWER:
NOTEER NAAM KIND
STRING

SP011_HowOftGiveHelp 
Gedurende de afgelopen 12 maanden, hoe vaak hebt u zulke hulp aan deze persoon gegeven? Was het... 

IWER:
{ReadOut}
1. Ongeveer dagelijks
2. Ongeveer iedere week
3. Ongeveer iedere maand
4. Minder vaak

SP013_GiveHelpToOth 
Kijk t u naar kaart 27. Is er een ander familielid buiten uw huishouden, een vriend of buur die u hebt geholpen met persoonlijke verzorging of prak tische huishoudelijke
hulp hebt gegeven?
1. Ja
5. Nee

IF HelpFromOutside[cnt2 - 1].SP013_GiveHelpToOth = a1

LOOP

IF SP009_ToWhomGiveHelp = a19

ENDIF

SP009_ToWhomGiveHelp 
Aan welk  [ander] familielid buiten uw huishouden, vriend of buur hebt u [het vaakst] persoonlijke verzorging of prak tische huishoudelijke hulp gegeven in de
afgelopen 12 maanden?
^FLDefault[35]
^FLDefault[36]
^FLDefault[37]
^FLDefault[38]
^FLDefault[39]
^FLDefault[40]
^FLDefault[41]
^FLDefault[42]
^FLDefault[43]
^FLChildName[1]
^FLChildName[2]
^FLChildName[3]
^FLChildName[4]
^FLChildName[5]
^FLChildName[6]
^FLChildName[7]
^FLChildName[8]
^FLChildName[9]
^FLDefault[44]
^FLDefault[45]
^FLDefault[46]
^FLDefault[47]
^FLDefault[48]
^FLDefault[49]
^FLDefault[50]
^FLDefault[51]
^FLDefault[52]
^FLDefault[53]
^FLDefault[54]
^FLDefault[55]
^FLDefault[56]
^FLDefault[57]
^FLDefault[58]

SP024_NameOthChild 

IWER:
NOTEER NAAM KIND
STRING

SP011_HowOftGiveHelp 
Gedurende de afgelopen 12 maanden, hoe vaak hebt u zulke hulp aan deze persoon gegeven? Was het... 



ENDIF
IF MN013_HHSize > 1

ENDIF
IF Sec_CH.CH021_NoGrandChild > 0

ENDIF

ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

IF piIndex <> 3

ENDIF

IWER:
{ReadOut}
1. Ongeveer dagelijks
2. Ongeveer iedere week
3. Ongeveer iedere maand
4. Minder vaak

SP013_GiveHelpToOth 
Kijk t u naar kaart 27. Is er een ander familielid buiten uw huishouden, een vriend of buur die u hebt geholpen met persoonlijke verzorging of prak tische
huishoudelijke hulp hebt gegeven?
1. Ja
5. Nee

IF SP014_LkAftGrCh = a1

ENDIF

SP014_LkAftGrCh 
Hebt u in de afgelopen 12 maanden regelmatig of wel eens op [uw k leink ind/uw k leink inderen] gepast in afwezigheid van de ouders?
1. Ja
5. Nee

LOOP cnt3:= 1 TO 20

ENDLOOP

SP015_ParentLkAftGrChild 
Welke van uw k inderen [is de ouder van het k leink ind/zijn de ouders van het k leink inderen] waar u op hebt gepast? 

IWER:
{CodeAll}
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]

IF cnt3 IN SP015_ParentLkAftGrChild

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

SP016_HowOftGrCh 
Hoe vaak hebt u de afgelopen 12 maanden gemiddeld op het k ind/de k inderen van {FLChildName[i]} gepast? Was het ... 

IWER:
{ReadOut}
1. Ongeveer dagelijks
2. Ongeveer iedere week
3. Ongeveer iedere maand
4. Minder vaak

SP018_GiveHelpInHH 
We gaan verder met de hulp binnen uw huishouden. Is er @bde afgelopen 12 maanden@b iemand in uw huishouden die u regelmatig hebt geholpen met de persoonlijke
verzorging (zoals wassen, in en uit bed stappen, of aank leden)? 

IWER:
MET REGELMATIG BEDOELEN WE: (VRIJWEL) DAGELIJKS GEDURENDE EEN PERIODE VAN MINIMAAL DRIE MAANDEN. WE BEDOELEN NIET DE HULP DIE
WORDT GEBODEN BIJ KORTSTONDIGE ZIEKTE VAN GEZINSLEDEN
1. Ja
5. Nee



IF SP018_GiveHelpInHH = a1

ENDIF
IF NOT (a96 IN Sec_PH.Health_B2.PH048_HeADLa)

IF a19 IN SP019_ToWhomGiveHelpInHH

ENDIF

SP019_ToWhomGiveHelpInHH 
Wie is deze persoon? 

IWER:
{CodeAll}
^FLDefault[35]
^FLDefault[36]
^FLDefault[37]
^FLDefault[38]
^FLDefault[39]
^FLDefault[40]
^FLDefault[41]
^FLDefault[42]
^FLDefault[43]
^FLChildName[1]
^FLChildName[2]
^FLChildName[3]
^FLChildName[4]
^FLChildName[5]
^FLChildName[6]
^FLChildName[7]
^FLChildName[8]
^FLChildName[9]
^FLDefault[44]
^FLDefault[45]
^FLDefault[46]
^FLDefault[47]
^FLDefault[48]
^FLDefault[49]
^FLDefault[50]
^FLDefault[51]
^FLDefault[52]
^FLDefault[53]
^FLDefault[54]
^FLDefault[55]
^FLDefault[56]
^FLDefault[57]
^FLDefault[58]

SP025_NameOthChild 

IWER:
NOTEER NAAM KIND
STRING

IF SP020_RecHelpPersCareInHH = a1

SP020_RecHelpPersCareInHH 
En, de afgelopen 12 maanden, is er iemand binnen uw huishouden die ú regelmatig heeft geholpen met de persoonlijke verzorging (zoals wassen, in en uit bed stappen,
of aank leden)? 

IWER:
Met regelmatig bedoelen we: (Vrijwel) dagelijks gedurende een periode van minimaal drie maanden. We bedoelen niet de hulp die wordt geboden bij kortstondige ziek te
1. Ja
5. Nee

SP021_FromWhomHelpInHH 
Wie is deze persoon? 

IWER:
{CodeAll}
^FLDefault[35]
^FLDefault[36]
^FLDefault[37]
^FLDefault[38]
^FLDefault[39]
^FLDefault[40]
^FLDefault[41]
^FLDefault[42]
^FLDefault[43]
^FLChildName[1]
^FLChildName[2]
^FLChildName[3]
^FLChildName[4]
^FLChildName[5]
^FLChildName[6]
^FLChildName[7]
^FLChildName[8]
^FLChildName[9]
^FLDefault[44]
^FLDefault[45]
^FLDefault[46]



ENDIF
IF (FT IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

ENDIF
ENDIF
ENDIF

IF a19 IN SP021_FromWhomHelpInHH

ENDIF

^FLDefault[47]
^FLDefault[48]
^FLDefault[49]
^FLDefault[50]
^FLDefault[51]
^FLDefault[52]
^FLDefault[53]
^FLDefault[54]
^FLDefault[55]
^FLDefault[56]
^FLDefault[57]
^FLDefault[58]

SP026_NameOthChild 

IWER:
NOTEER NAAM KIND
STRING

SP022_IntCheck 

IWER:
CHECK: 
Wie beantwoordde de vragen in deze sectie?
1. Alleen de respondent
2. De respondent en de proxy (samen)
3. Alleen de proxy

LOOP

IF MN007_NumFinR = 1

IF FT002_GiveFiGift250 = a1

FT001_Intro 
Sommige mensen geven financiële of materiële steun aan anderen zoals ouders, k inderen, k leink inderen, andere familieleden, vrienden of buren, en sommige mensen
doen dit niet.
1. Ga verder

FT002_GiveFiGift250 
Gedeelde huisvesting of voedsel niet meegerekend, hebt u [of/of/of/of] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] de afgelopen 12 maanden financiële of materiële hulp
aan iemand (in uw huishouden of daarbuiten) @Bgegeven@B voor een bedrag van [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] of hoger? 

IWER:
MET FINANCIËLE HULP WORDT BEDOELD GELD, HULP BIJ HET BETALEN VAN SPECIFIEKE KOSTEN ZOALS VOOR MEDISCHE ZORG OF EEN
VERZEKERING, OPLEIDING, EEN AANBETALING VOOR EEN HUIS. 
REKEN LENINGEN OF DONATIES AAN GOEDE DOELEN NIET MEE
1. Ja
5. Nee

LOOP

FT003_ToWhomFiGift250 
Aan wie [anders] heeft u [of/of/of/of] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] [de afgelopen twaalf maanden] deze financiele hulp of gift gegeven? 
[Noem de persoon die u het meest heeft geholpen.] 

IWER:
Dit wordt maximaal 3x gevraagd.
^FLDefault[35]
^FLDefault[36]
^FLDefault[37]
^FLDefault[38]
^FLDefault[39]
^FLDefault[40]
^FLDefault[41]
^FLDefault[42]
^FLDefault[43]
^FLChildName[1]
^FLChildName[2]
^FLChildName[3]
^FLChildName[4]
^FLChildName[5]
^FLChildName[6]
^FLChildName[7]
^FLChildName[8]
^FLChildName[9]
^FLDefault[44]
^FLDefault[45]



ENDLOOP
LOOP cnt1:= 2 TO 3

IF FT003_ToWhomFiGift250 = a19

ENDIF
IF piIndex <> 3

ENDIF

^FLDefault[46]
^FLDefault[47]
^FLDefault[48]
^FLDefault[49]
^FLDefault[50]
^FLDefault[51]
^FLDefault[52]
^FLDefault[53]
^FLDefault[54]
^FLDefault[55]
^FLDefault[56]
^FLDefault[57]
^FLDefault[58]

FT022_NameOthChild 

IWER:
Noteer de naam van het k ind
STRING

FT007_OthPFiGift250 
Nog steeds denkend aan de afgelopen 12 maanden, zijn er nog andere personen aan wie u [of/of/of/of] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] financiële of
materiële hulp hebt gegeven ter waarde van [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] of hoger?
1. Ja
5. Nee

IF FT_Given_FinancialAssistance_LOOP[cnt1 - 1].FT007_OthPFiGift250 = a1

LOOP

IF FT003_ToWhomFiGift250 = a19

ENDIF
IF piIndex <> 3

FT003_ToWhomFiGift250 
Aan wie [anders] heeft u [of/of/of/of] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] [de afgelopen twaalf maanden] deze financiele hulp of gift gegeven? 
[Noem de persoon die u het meest heeft geholpen.] 

IWER:
Dit wordt maximaal 3x gevraagd.
^FLDefault[35]
^FLDefault[36]
^FLDefault[37]
^FLDefault[38]
^FLDefault[39]
^FLDefault[40]
^FLDefault[41]
^FLDefault[42]
^FLDefault[43]
^FLChildName[1]
^FLChildName[2]
^FLChildName[3]
^FLChildName[4]
^FLChildName[5]
^FLChildName[6]
^FLChildName[7]
^FLChildName[8]
^FLChildName[9]
^FLDefault[44]
^FLDefault[45]
^FLDefault[46]
^FLDefault[47]
^FLDefault[48]
^FLDefault[49]
^FLDefault[50]
^FLDefault[51]
^FLDefault[52]
^FLDefault[53]
^FLDefault[54]
^FLDefault[55]
^FLDefault[56]
^FLDefault[57]
^FLDefault[58]

FT022_NameOthChild 

IWER:
Noteer de naam van het k ind
STRING

FT007_OthPFiGift250 



ENDIF

IF FT009_RecFiGift250 = a1

ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF

Nog steeds denkend aan de afgelopen 12 maanden, zijn er nog andere personen aan wie u [of/of/of/of] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] financiële of
materiële hulp hebt gegeven ter waarde van [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] of hoger?
1. Ja
5. Nee

FT008_Intro2 
De vorige vragen gingen over financiële hulp en schenk ingen die u hebt gegeven. Nu volgen er vragen over financiële of materiële hulp die u mogelijk  hebt ontvangen.
1. Ga verder

FT009_RecFiGift250 
Gedeelde huisvesting of eten niet meegerekend, hebt u [of/of/of/of] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] de afgelopen 12 maanden enige financiële of materiële
hulp ontvangen van personen binnen of buiten uw huishouden voor een totaalbedrag van [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] of hoger? 

IWER:
MET FINANCIËLE HULP WORDT BEDOELD GELD, HULP BIJ HET BETALEN VAN SPECIFIEKE KOSTEN ZOALS VOOR MEDISCHE ZORG OF EEN
VERZEKERING, OPLEIDING, EEN AANBETALING VOOR EEN HUIS. 
LENINGEN OF ERFENISSEN NIET MEEREKENEN
1. Ja
5. Nee

LOOP

ENDLOOP
LOOP cnt2:= 2 TO 3

IF FT010_FromWhoFiGift250 = a19

ENDIF
IF piIndex <> 3

ENDIF

FT010_FromWhoFiGift250 
Wie [anders] heeft u [of/of/of/of] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] [in de afgelopen 12 maanden] een gift of hulp gegeven? [Geeft u de naam van de persoon
die u het meest (financieel) geholpen heeft.] 

IWER:
Dit wordt maximaal 3x gevraagd.
^FLDefault[35]
^FLDefault[36]
^FLDefault[37]
^FLDefault[38]
^FLDefault[39]
^FLDefault[40]
^FLDefault[41]
^FLDefault[42]
^FLDefault[43]
^FLChildName[1]
^FLChildName[2]
^FLChildName[3]
^FLChildName[4]
^FLChildName[5]
^FLChildName[6]
^FLChildName[7]
^FLChildName[8]
^FLChildName[9]
^FLDefault[44]
^FLDefault[45]
^FLDefault[46]
^FLDefault[47]
^FLDefault[48]
^FLDefault[49]
^FLDefault[50]
^FLDefault[51]
^FLDefault[52]
^FLDefault[53]
^FLDefault[54]
^FLDefault[55]
^FLDefault[56]
^FLDefault[57]
^FLDefault[58]

FT023_NameOthChild 

IWER:
Noteer de naam van het k ind
STRING

FT014_FromOthPFiGift250 
(Nog steeds denkend aan de afgelopen twaalf maanden). Zijn er nog andere personen van wie u [of/of/of/of] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] financiële of
materiële hulp of steun hebt ontvangen met een totaalbedrag van [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] of hoger?
1. Ja
5. Nee



ENDIF

IF FT015_EverRecInh5000 = a1

ENDLOOP

IF FT_Provide_FinancialAssistance_LOOP[cnt2 - 1].FT014_FromOthPFiGift250 = a1

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

IF FT010_FromWhoFiGift250 = a19

ENDIF
IF piIndex <> 3

ENDIF

FT010_FromWhoFiGift250 
Wie [anders] heeft u [of/of/of/of] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] [in de afgelopen 12 maanden] een gift of hulp gegeven? [Geeft u de naam van de persoon
die u het meest (financieel) geholpen heeft.] 

IWER:
Dit wordt maximaal 3x gevraagd.
^FLDefault[35]
^FLDefault[36]
^FLDefault[37]
^FLDefault[38]
^FLDefault[39]
^FLDefault[40]
^FLDefault[41]
^FLDefault[42]
^FLDefault[43]
^FLChildName[1]
^FLChildName[2]
^FLChildName[3]
^FLChildName[4]
^FLChildName[5]
^FLChildName[6]
^FLChildName[7]
^FLChildName[8]
^FLChildName[9]
^FLDefault[44]
^FLDefault[45]
^FLDefault[46]
^FLDefault[47]
^FLDefault[48]
^FLDefault[49]
^FLDefault[50]
^FLDefault[51]
^FLDefault[52]
^FLDefault[53]
^FLDefault[54]
^FLDefault[55]
^FLDefault[56]
^FLDefault[57]
^FLDefault[58]

FT023_NameOthChild 

IWER:
Noteer de naam van het k ind
STRING

FT014_FromOthPFiGift250 
(Nog steeds denkend aan de afgelopen twaalf maanden). Zijn er nog andere personen van wie u [of/of/of/of] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] financiële of
materiële hulp of steun hebt ontvangen met een totaalbedrag van [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] of hoger?
1. Ja
5. Nee

FT015_EverRecInh5000 
[Eventuele schenk ingen waar we misschien al over gesproken hebben niet meegerekend/Sinds ons interview in] [{maand jaar vorig interview}], hebt u [of/of/of/of/{emtpy}]
[uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] ooit geld, goederen of onroerend goed geërfd of als schenk ing gekregen met een waarde van meer dan [FLDefault[33]]
[FLDefault[9]]? 

IWER:
SCHENKINGEN DIE EERDER GENOEMD ZIJN HIER NIET MEENEMEN
1. Ja
5. Nee

LOOP

FT016_YearRecInh5000 
[Denkt u aan de grootste schenk ing of erfenis die u hebt ontvangen.] in welk  jaar hebt u [of/of/of/of] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] dit ontvangen?
1890..2014

FT017_FromWhomRecInh5000 
Van wie hebt u [of/of/of/of] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] dit ontvangen? 

IWER:
Indien de genoemde persoon voorkomt op de lijst met netwerk-leden (SN-module) en ook een andere rol heeft, (bv. een k ind en ook buurman), codeer het antwoord als



ENDLOOP
LOOP cnt3:= 2 TO 5

IF FT017_FromWhomRecInh5000 = a19

ENDIF
IF piIndex <> 5

ENDIF

een netwerk  persoon (dwz het nummer naast zijn of haar naam).
^FLDefault[35]
^FLDefault[36]
^FLDefault[37]
^FLDefault[38]
^FLDefault[39]
^FLDefault[40]
^FLDefault[41]
^FLDefault[42]
^FLDefault[43]
^FLChildName[1]
^FLChildName[2]
^FLChildName[3]
^FLChildName[4]
^FLChildName[5]
^FLChildName[6]
^FLChildName[7]
^FLChildName[8]
^FLChildName[9]
^FLDefault[44]
^FLDefault[45]
^FLDefault[46]
^FLDefault[47]
^FLDefault[48]
^FLDefault[49]
^FLDefault[50]
^FLDefault[51]
^FLDefault[52]
^FLDefault[53]
^FLDefault[54]
^FLDefault[55]
^FLDefault[56]
^FLDefault[57]
^FLDefault[58]

FT024_NameOthChild 

IWER:
Noteer de naam van het k ind
STRING

FT020_MoreRecInh5000 
Hebt u [of/of/of/of] [{jaar laatste interview}/uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] nog een schenk ing of erfenis ontvangen van meer dan [FLDefault[33]]
[FLDefault[9]] [sinds ons interview in] [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)]?
1. Ja
5. Nee

IF FT_Receive_FinancialAssistance_LOOP[cnt3 - 1].FT020_MoreRecInh5000 = a1

LOOP

FT016_YearRecInh5000 
[Denkt u aan de grootste schenk ing of erfenis die u hebt ontvangen.] in welk  jaar hebt u [of/of/of/of] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] dit ontvangen?
1890..2014

FT017_FromWhomRecInh5000 
Van wie hebt u [of/of/of/of] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] dit ontvangen? 

IWER:
Indien de genoemde persoon voorkomt op de lijst met netwerk-leden (SN-module) en ook een andere rol heeft, (bv. een k ind en ook buurman), codeer het antwoord
als een netwerk  persoon (dwz het nummer naast zijn of haar naam).
^FLDefault[35]
^FLDefault[36]
^FLDefault[37]
^FLDefault[38]
^FLDefault[39]
^FLDefault[40]
^FLDefault[41]
^FLDefault[42]
^FLDefault[43]
^FLChildName[1]
^FLChildName[2]
^FLChildName[3]
^FLChildName[4]
^FLChildName[5]
^FLChildName[6]
^FLChildName[7]
^FLChildName[8]
^FLChildName[9]
^FLDefault[44]
^FLDefault[45]
^FLDefault[46]
^FLDefault[47]



ENDIF

IF FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE = a1

ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

IF FT017_FromWhomRecInh5000 = a19

ENDIF
IF piIndex <> 5

ENDIF

^FLDefault[48]
^FLDefault[49]
^FLDefault[50]
^FLDefault[51]
^FLDefault[52]
^FLDefault[53]
^FLDefault[54]
^FLDefault[55]
^FLDefault[56]
^FLDefault[57]
^FLDefault[58]

FT024_NameOthChild 

IWER:
Noteer de naam van het k ind
STRING

FT020_MoreRecInh5000 
Hebt u [of/of/of/of] [{jaar laatste interview}/uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] nog een schenk ing of erfenis ontvangen van meer dan [FLDefault[33]]
[FLDefault[9]] [sinds ons interview in] [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)]?
1. Ja
5. Nee

FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE 
[Exclusief grote giften waar we al over gesproken hebben/Sinds ons laatste interview], heeft u [of/of/of/of] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] ooit goederen of
onroerend goed @bgeschonken@b met een waarde meer dan [FLDefault[33]] [FLDefault[9]]?
1. Ja
5. Nee

LOOP

IF FT027_ToWhomGivInh5000 = a19

FT026_YearGivInh5000 
[Denk aan de grootste gift die u gegeven hebt.] In welke jaar hebt u [of/of/of/of] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] deze gegeven?
1890..2014

FT027_ToWhomGivInh5000 
Aan wie hebt u [of/of/of/of] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] deze gift gegeven?
^FLDefault[35]
^FLDefault[36]
^FLDefault[37]
^FLDefault[38]
^FLDefault[39]
^FLDefault[40]
^FLDefault[41]
^FLDefault[42]
^FLDefault[43]
^FLChildName[1]
^FLChildName[2]
^FLChildName[3]
^FLChildName[4]
^FLChildName[5]
^FLChildName[6]
^FLChildName[7]
^FLChildName[8]
^FLChildName[9]
^FLDefault[44]
^FLDefault[45]
^FLDefault[46]
^FLDefault[47]
^FLDefault[48]
^FLDefault[49]
^FLDefault[50]
^FLDefault[51]
^FLDefault[52]
^FLDefault[53]
^FLDefault[54]
^FLDefault[55]
^FLDefault[56]
^FLDefault[57]
^FLDefault[58]

FT028_NameOthChild 



ENDIF

ENDLOOP
LOOP cnt4:= 2 TO 5

ENDLOOP

ENDIF
IF piIndex <> 5

ENDIF

IWER:
Noteer de naam van het k ind
STRING

FT031_MoreGivInh5000 
Heeft u [of/of/of/of] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] nog een andere gift gegeven met een waarde van meer dan [FLDefault[33]] [FLDefault[9]]
{FL_FT031_4}?
1. Ja
5. Nee

IF FT_Give_FinancialAssistance_LOOP[cnt4 - 1].FT031_MoreGivInh5000 = a1

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

IF FT027_ToWhomGivInh5000 = a19

ENDIF
IF piIndex <> 5

ENDIF

FT026_YearGivInh5000 
[Denk aan de grootste gift die u gegeven hebt.] In welke jaar hebt u [of/of/of/of] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] deze gegeven?
1890..2014

FT027_ToWhomGivInh5000 
Aan wie hebt u [of/of/of/of] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] deze gift gegeven?
^FLDefault[35]
^FLDefault[36]
^FLDefault[37]
^FLDefault[38]
^FLDefault[39]
^FLDefault[40]
^FLDefault[41]
^FLDefault[42]
^FLDefault[43]
^FLChildName[1]
^FLChildName[2]
^FLChildName[3]
^FLChildName[4]
^FLChildName[5]
^FLChildName[6]
^FLChildName[7]
^FLChildName[8]
^FLChildName[9]
^FLDefault[44]
^FLDefault[45]
^FLDefault[46]
^FLDefault[47]
^FLDefault[48]
^FLDefault[49]
^FLDefault[50]
^FLDefault[51]
^FLDefault[52]
^FLDefault[53]
^FLDefault[54]
^FLDefault[55]
^FLDefault[56]
^FLDefault[57]
^FLDefault[58]

FT028_NameOthChild 

IWER:
Noteer de naam van het k ind
STRING

FT031_MoreGivInh5000 
Heeft u [of/of/of/of] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] nog een andere gift gegeven met een waarde van meer dan [FLDefault[33]] [FLDefault[9]]
{FL_FT031_4}?
1. Ja
5. Nee

FT021_IntCheck 

IWER:
WIE BEANTWOORDDE DE VRAGEN IN DEZE SECTIE?
1. Alleen de respondent
2. De respondent en de proxy (samen)
3. Alleen de proxy



ENDIF
IF (HO IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF

LOOP

IF MN008_NumHHR = 1

IF MN024_NursingHome = a2

IF HO062_PayNursHome = a1

ENDIF

HO061_YrsAcc 
Hoeveel jaar woont u al in uw huidige woning? 

IWER:
AFRONDEN OP GEHELE JAREN
1..120

HO062_PayNursHome 
Moet u zelf betalen voor uw verblijf in het verpleeghuis?
1. Ja
5. Nee

IF HO063_Period = a97

ENDIF

IF (((a1 IN HO066_PayCoverNursHome) OR (a2 IN HO066_PayCoverNursHome)) OR (a3 IN HO066_PayCoverNursHome)) OR (a4 IN HO066_PayCoverNursHome)

ENDIF

HO063_Period 
Over welke periode was uw laatste huurbetaling? Was dat 

IWER:
{ReadOut}
1. een week
2. een maand
3. drie maanden
4. zes maanden
5. een jaar
97. een andere periode

HO064_OthPer 
Wat is deze andere periode?
STRING

HO065_LastPayment 
Hoeveel was uw laatste betaling? 

IWER:
BEDRAG IN [FLDefault[9]]
0.99..999999999999999.99

HO066_PayCoverNursHome 
Waarvoor was deze betaling? 

IWER:
{CodeAll} {ReadOut}.
1. Huisvesting (een kamer)
2. Eten
3. Verpleeghulp en zorg voorzieningen
4. Revalidatie en andere zorg

IF HO071_LastPayIncl = a5

ENDIF

HO071_LastPayIncl 
Is deze betaling inclusief alle kosten voor het gebruik  van water, gas en electriciteit?
1. Ja
5. Nee

HO008_ExtRentIncl 
Hoeveel betaalde u aan gas, water, electriciteit en servicekosten de afgelopen [week/maand/drie maanden/zes maanden/piHO004_OthPer]? 

IWER:
BEDRAG IN [FLDefault[9]]
INTEGER

HO075_OwnRealEstate 
Bezit u een tweede huis, een vakantie huis, andere onroerende goederen of land? 

IWER:
Inclusief de eventuele woning die de respondent nog bezit indien nu woonachtig in een verpleeg- of verzorgingshuis.

Exclusief: Time-sharing vakantiewoning en eigen bedrijf.
1. Ja
5. Nee



ELSE

IF HO075_OwnRealEstate = a1

ENDIF

IF HO077_RecIncRe = a1

ENDIF

HO076_ValueRE 
Wat denkt u dat de waarde van al deze bezittingen is indien u ze nu zou verkopen? 

IWER:
Indien woning in buitenland, geef de waarde in [FLDefault[9]]
INTEGER

HO077_RecIncRe 
Hebt in [STR (Year - 1)] inkomsten uit, of huur voor deze bezittingen ontvangen?
1. Ja
5. Nee

HO078_AmIncRe 
Hoeveel inkomsten of huur hebt u in [STR (Year - 1)] ontvangen uit deze bezittingen, na aftrek  van belasting? 

IWER:
Bedrag in [FLDefault[9]]
INTEGER

IF MN024_NursingHome = a1

IF MN101_Longitudinal = 1

ENDIF

IF ((HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant = a2)) OR (HO002_OwnerTenant = a5)

ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant <> a1) AND (HO002_OwnerTenant <> a5)

HO001_Place 

IWER:
VINDT HET INTERVIEW PLAATS IN DE WONING VAN DE RESPONDENT?
1. Ja
5. Nee

HO044_ChangeResidence 
Nu volgen enkele vragen over uw woning. Bent u na [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)] verhuisd naar een andere woning?
1. Ja
5. Nee

HO002_OwnerTenant 
Kijk t u op kaart 28. Uw huishouden betrek t deze woning als 

IWER:
{ReadOut}
1. Eigenaar of mede-eigenaar
2. Lid van een woongroep
3. Huurder
4. Onderhuurder
5. Betaalt geen huur

HO067_PaymSimDwel 
Naar uw mening, hoeveel zou de maandelijkse huur zijn van uw woning, of een vergelijkbare woning, in de vrije sector vandaag de dag? 

IWER:
EXCLUSIEF SERVICE KOSTEN, GAS, WATER EN ELECTRICITEIT. BEDRAG IN [FLDefault[9]].
INTEGER

IF HO003_Period = a97

ENDIF

HO003_Period 
[Terugkomende op uw huidige huur en denkende aan de laatste keer dat u huur betaalde,/Denkende aan de laatste keer dat u huur betaalde,], over welke periode
was dit? Was dat ... 

IWER:
{ReadOut}
1. een week
2. een maand
3. drie maanden
4. zes maanden
5. een jaar
97. een andere periode

HO004_OthPer 
Welke andere periode was dit dan?
STRING



ENDIF
IF ((HO002_OwnerTenant = a3) OR (HO002_OwnerTenant = a4)) OR (HO002_OwnerTenant = a5)

ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant = a2)

IF HO002_OwnerTenant = a3

ENDIF

HO005_LastPayment 
Hoeveel huur betaalde u de afgelopen keer? 

IWER:
BEDRAG IN [FLDefault[9]]
INTEGER

HO079_SocialHousing 
Is uw woning eigendom van een (sociale) woningbouwvereniging?
1. Ja
5. Nee

IF HO007_LastPayIncl = a5

ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a3) OR (HO002_OwnerTenant = a4)

ENDIF

HO007_LastPayIncl 
Was uw meest recente huur inclusief kosten voor gas, water, elek triciteit, en servicekosten?
1. Ja
5. Nee

HO008_ExtRentIncl 
Hoeveel betaalde u aan gas, water, electriciteit en servicekosten de afgelopen [week/maand/drie maanden/zes maanden/piHO004_OthPer]? 

IWER:
BEDRAG IN [FLDefault[9]]
INTEGER

HO010_BehRent 
Hebt u de afgelopen twaalf maanden wel eens een huurachterstand gehad van meer dan twee maanden?
1. Ja
5. Nee

IF HO070_PercHouseOwn > 0

HO070_PercHouseOwn 
Voor welk  gedeelte of percentage is deze woning eigendom van u [of/of/of/of] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner]? 

IWER:
VUL EEN PERCENTAGE IN
0 KAN ALLEEN INDIEN DE PARTNER WEL (DEELS) EIGENAAR VAN DE WONING IS.
0..100

IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (HO044_ChangeResidence = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

IF HO013_MortLoanProp = a1

HO011_AcqProp 
Hoe hebt u dit onroerend goed verkregen? Hebt u het ... 

IWER:
{ReadOut}
1. gekocht of gebouwd uit eigen financiële middelen
2. gekocht of gebouwd met hulp van familie
3. verkregen als een erfenis
4. verkregen als een gift
5. verkregen op een andere manier

HO012_YearHouse 
In welk  jaar was dat?
1900..2014

HO013_MortLoanProp 
Hebt u een hypotheek of een lening op dit onroerend goed?
1. Ja
5. Nee

HO014_YrsLMortLoan 
Hoeveel jaar loopt deze hypotheek of lening nog door? 

IWER:
INDIEN MINDER DAN 1 JAAR => CODE 1
INDIEN MEER DAN 50 (OF GEEN LIMIET)=> CODE 51
1..51

HO015_AmToPayMortLoan 
Hoeveel moet u [of/of/of/of] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] nog betalen over deze hypotheek of lening, de rente niet inbegrepen? 

IWER:



ENDIF
IF HO002_OwnerTenant <> a5

ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant = a2)

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (HO044_ChangeResidence = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
ENDIF

IF HO017_RepayMortgLoans = a1

ENDIF

Totaal bedrag in [FLDefault[9]]
INTEGER

HO017_RepayMortgLoans 
Lost u regelmatig uw hypotheek of lening af?
1. Ja
5. Nee

HO020_RegRepayMortLoan 
Hoeveel heeft u ongeveer afbetaald voor alle uitstaande hypotheken en leningen op dit onroerend goed in de afgelopen 12 maanden? 

IWER:
BEDRAG IN [FLDefault[9]]. Exclusief rente.
INTEGER

HO022_BehRepayMortLoan 
Hebt u de afgelopen twaalf maanden wel eens een aflossingsachterstand gehad van meer dan twee maanden?
1. Ja
5. Nee

IF HO023_SuBLAcc = a1

ENDIF

HO023_SuBLAcc 
[Verhuurt/Verhuurt] u delen van deze woning?
1. Ja
5. Nee

HO074_IncSuBLAcc 
Hoeveel inkomen of huur hebt u [of/of/of/of] [uw/uw/uw/uw] [echtgenoot/echtgenote/partner/partner] ontvangen van de verhuur van deze woning in [STR (Year - 1)], na
belasting?
INTEGER

HO024_ValueH 
Hoeveel is uw onroerend goed nu waard als u het zou verkopen? 

IWER:
BEDRAG IN [FLDefault[9]]
INTEGER

IF MN002_Person[2].RespId <> EMPTY

ENDIF
IF HO001_Place = a5

HO032_NoRoomSqm 
Nu hebben we een aantal vragen over uw woning. Hoeveel kamers hebt u voor de leden van uw huishouden voor persoonlijk  gebruik  inclusief slaapkamers, maar
exclusief keuken, badkamers, de hal [en de kamers die u verhuurt of onderverhuurt]? 

IWER:
TEL NIET EEN BOX, KELDER, ZOLDER VOOR OPSLAG, ETC.
1..25

HO033_SpecFeat 
Heeft u woning speciale aanpassingen voor mensen met een fysieke handicap of gezondheidsproblemen? 

IWER:
BV. BREDERE DEUROPENINGEN, HELLINGBAAN/DREMPELLOZE OPRIT, AUTOMATISCHE DEUREN, TRAPLIFT, ALARMMECHANISME BV. ALARMKNOP,
AANPASSINGEN AAN BADKAMER OF KEUKEN
1. Ja
5. Nee

HO034_YrsAcc 
Hoeveel jaar woont u al in uw huidige woning? 

IWER:
AFRONDEN OP HELE JAREN
0..120

HO060_PartnerYrsAcc 
Hoeveel jaren woont [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] in uw huidige woning? 

IWER:
AFRONDEN OP HELE JAREN
0..120

HO036_TypeAcc 
In wat voor een type woning woont u? 



ENDIF
IF (HH IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDIF

IF HO026_OwnSecHome = a1

ENDIF

ENDIF

IF (HO036_TypeAcc = a4) OR (HO036_TypeAcc = a5)

ENDIF
IF HO036_TypeAcc > a3

ENDIF

IWER:
{ReadOut}
1. boerderij
2. vrijstaand huis
3. twee-onder-een-kap-woning, hoekwoning of een rijtjeshuis
4. flat, etagewoning, appartement of maisonnette

7. aanleunwoning, seniorenwoning of bejaardenwoning
8. serviceflat, woonzorgcomplex, bejaardenoord, verzorgingsflat enz.

HO042_NumberFloorsBldg 
Inclusief de begaande grond, hoeveel verdiepingen heeft het huis waarin u woont?
1..99

HO043_StepstoEntrance 
Hoeveel treden moet u op (of af) om de voordeur van uw woning te bereiken? 

IWER:
EXCLUSIEF TRAPTREDES DIE VERMEDEN WORDEN OMDAT ER EEN LIFT AANWEZIG IS
1. 5 of minder
2. 6 t/m 15
3. 16 t/m 25
4. meer dan 25

HO054_Elevator 
Heeft uw woning een lift?
1. Ja
5. Nee

HO026_OwnSecHome 
Bezit u [of/of/of/of] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] een tweede huis, een vakantiehuis, ander onroerend goed, land of een bosperceel? 

IWER:
Time-sharing overeenkomsten niet meenemen
1. Ja
5. Nee

IF HO029_RecIncRe = a1

ENDIF

HO027_ValueRE 
Naar uw mening, hoeveel is dit onroerend goed of zijn deze onroerende goederen nu waard als u het zou verkopen? 

IWER:
INDIEN MEN ONROEREND GOED IN HET BUITENLAND BEZIT, GEEF DE WAARDE IN [FLDefault[9]]
INTEGER

HO029_RecIncRe 
Hebt u [of/of/of/of] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] in [STR (Year - 1)] inkomsten of huur ontvangen uit deze onroerend goederen?
1. Ja
5. Nee

HO030_AmIncRe 
Hoeveel inkomsten of huur hebt u [of/of/of/of] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] in [STR (Year - 1)] netto ontvangen uit deze onroerend goederen? 

IWER:
BEDRAG IN [FLDefault[9]]
INTEGER

HO041_IntCheck 

IWER:
WIE BEANTWOORDDE DE VRAGEN IN DEZE SECTIE?
1. Alleen de respondent
2. De respondent en de proxy (samen)
3. Alleen de proxy

LOOP

IF MN008_NumHHR = 1



IF MN024_NursingHome = a1

IF HH001_OtherContribution = a1

ENDIF

IF HH010_OtherIncome = a1

ENDIF
IF MN032_socex = 1

HH001_OtherContribution 
Alhoewel we u [of andere leden van uw huishouden] al enkele gegevens hebben gevraagd, is het voor ons belangrijk  om de situatie van uw huishouden goed te
begrijpen. Zijn er in het afgelopen jaar, dat wil zeggen in [STR (Year - 1)], nog andere huishoudleden die hebben bijgedragen aan het inkomen van uw huishouden en die
niet deelnemen aan dit interview? 

IWER:
INDIEN NODIG LEES VOOR: PERSONEN DIE VOOR DIT ONDERZOEK IN AANMERKING KOMEN ZIJN {MN015_ELIGIBLES}
1. Ja
5. Nee

HH002_TotIncOth 
Kunt u bij benadering aangeven hoe hoog het totale inkomen na aftrek  van belasting en premies van alle andere personen in uw huishouden samen in [STR (Year - 1)]
was? 

IWER:
CODEER NUL INDIEN GEEN INKOMEN 
BEDRAG IN [FLDefault[9]]
INTEGER

HH010_OtherIncome 
Huishoudens kunnen ook inkomsten ontvangen uit huursubsidies, k inderbijslag enz. Heeft uw huishouden of iemand in uw huishouden in [STR (Year - 1)] zulke
inkomsten ontvangen?
1. Ja
5. Nee

HH011_TotAddHHinc 
Hoe hoog ongeveer was het totale inkomen uit deze bronnen voor uw huishouden in [STR (Year - 1)], na belasting? 

IWER:
Bedrag in [FLDefault[9]]
0.99..999999999999999.99

HH021_Intro 
Kijk t u naar kaart 22. Ik  ga nu enkele stellingen voorlezen over uw buurt (zeg, alles wat binnen 20 minuten te belopen is). 

Graag verneem ik  of u het hier helemaal mee eens, eens, oneens of helemaal mee oneens bent.
1. Ga verder

HH022_LocalFeelPart 
Ik  voel me echt onderdeel van deze buurt. Bent u het hier helemaal mee eens, mee eens, oneens of helemaal oneens 

IWER:
Toon kaart 22
1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens
4. Helemaal niet mee eens

HH023_LocalVandalism 
Vandalisme of criminaliteit zijn een groot probleem in deze buurt. Bent u het hier helemaal mee eens, mee eens, oneens of helemaal oneens. 

IWER:
Toon kaart 22
1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens
4. Helemaal niet mee eens

HH024_LocalClean 
Deze buurt wordt goed schoon gehouden. Bent u het hier helemaal mee eens, mee eens, oneens of helemaal oneens. 

IWER:
Toon kaart 22
1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens
4. Helemaal niet mee eens

HH025_LocalPeopleHelpful 
Als ik  in problemen kom, dan zijn er mensen in deze buurt die me helpen. Bent u het hier helemaal mee eens, mee eens, oneens of helemaal oneens. 

IWER:
Toon kaart 22
1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens
4. Helemaal niet mee eens



ENDIF
IF (CO IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

ENDIF

HH026_Intro 
Kijk t u op kaart 35. Ik  noem een aantal plaatsen waar mensen soms naar toe gaan. Graag verneem ik  hoe makkelijk  of moeilijk  het voor u is om naar deze plaatsen
te gaan.
1. Ga verder

HH027_LocalBank 
Hoe makkelijk  is het om de dichtsbijzijnde bank of geldautomaat te bereiken? Zou u zeggen, heel makkelijk , makkelijk , moeilijk  of heel moeilijk? 

IWER:
Toon kaart 35
1. Heel makkelijk
2. Makkelijk
3. Moeilijk
4. Heel moeilijk

HH028_LocalGroceryShop 
Hoe makkelijk  is het om de dichtsbijzijnde levensmiddelenwinkel of supermark t te bereiken? 

(Zou u zeggen, heel makkelijk , makkelijk , moeilijk  of heel moeilijk?) 

IWER:
Toon kaart 35
1. Heel makkelijk
2. Makkelijk
3. Moeilijk
4. Heel moeilijk

HH029_LocalGeneralPractitioner 
Hoe makkelijk  is het om bij uw huisarts te komen? 

(Zou u zeggen, heel makkelijk , makkelijk , moeilijk  of heel moeilijk?) 

IWER:
Toon kaart 35
1. Heel makkelijk
2. Makkelijk
3. Moeilijk
4. Heel moeilijk

HH030_LocalPharmacy 
Hoe makkelijk  is het om de dichtsbijzijnde apotheek te bereiken? 

(Zou u zeggen, heel makkelijk , makkelijk , moeilijk  of heel moeilijk?) 

IWER:
Toon kaart 35
1. Heel makkelijk
2. Makkelijk
3. Moeilijk
4. Heel moeilijk

HH014_IntCheck 

IWER:
CHECK: 
Wie beantwoorde de vragen in deze sectie?
1. Alleen de respondent
2. De respondent en de proxy (samen)
3. Alleen de proxy

LOOP

IF MN008_NumHHR = 1

IF MN024_NursingHome = a1

CO001_Intro1 
Nu volgen enkele vragen over de huishoudelijke uitgaven en hoe het uw huishouden financieel gaat.
1. Ga verder

CO002_ExpFoodAtHome 
In de afgelopen twaalf maanden, hoeveel heeft uw huishouden in een gemiddelde maand ongeveer uitgegeven aan eten dat thuis genuttigd wordt? 

IWER:
Bedrag in [FLDefault[9]]
REAL[10]



IF CO010_HomeProducedFood = a1

ENDIF

IF ((CO007_AbleMakeEndsMeet = a1) OR (CO007_AbleMakeEndsMeet = a2)) OR (CO007_AbleMakeEndsMeet = a3)

ENDIF
IF MN032_socex = 1

CO003_ExpFoodOutsHme 
In de afgelopen twaalf maanden, hoeveel heeft uw huishouden in een gemiddelde maand ongeveer uitgegeven aan eten buitenshuis? 

IWER:
BEDRAG IN {FLCURR} 

BIJV. (EET)CAFES EN RESTAURANTS
REAL[10]

CO010_HomeProducedFood 
Eet u [{en de andere huishoudleden}] groente of fruit dat u zelf hebt verbouwd of geoogst, of vlees van vee dat u zelf hebt gefok t?
1. Ja
5. Nee

CO011_ValHomeProducedFood 
Wat is de waarde van het door u zelf verbouwde/gefok te voedsel dat u gemiddeld per maand in het afgelopen jaar hebt gegeten? Met andere woorden, hoeveel zou u
hebben betaald voor dit voedsel als u het had moeten kopen?
REAL[10]

HH017_TotAvHHincMonth 
Samenvattend: hoe hoog was het totale inkomen, na aftrek  van belasting, van uw gehele huishouden in een gemiddelde maand in [STR (Year - 1)]?
0.99..999999999999999.99

CO007_AbleMakeEndsMeet 
Als u het totale maandelijkse inkomen van uw huishouden beschouwt, hoe kan het huishouden dan rondkomen? 

IWER:
{ReadOut}
1. met grote moeite
2. met enige moeite
3. redelijk gemakkelijk
4. gemakkelijk

CO020_HowMuchNeeded 
Hoeveel inkomen heeft uw huishouden op zijn minst per maand nodig om gemakkelijk  rond te kunnen komen?
INTEGER

CO201_AffordGroceries 
Kan uw huishouden het zich veroorloven om regelmatig de noodzakelijke levensmiddelen en huishoudelijke artikelen te kopen?
1. Ja
5. Nee

CO202_AffordHoliday 
Kan uw huishouden het zich veroorloven om op zijn minst één week per jaar op vakantie te gaan?
1. Ja
5. Nee

CO206_AffordExpense 
Kan uw huishouden het zich veroorloven om een onverwachtse uitgaven van {AffordExpenseAmount} euro te doen zonder geld te lenen?
1. Ja
5. Nee

CO207_PovertyWornOutClothing 
Beschouw uw financiele situatie van de afgelopen 12 maanden. Hebt u de afgelopen 12 maanden versleten k leding langer gedragen omdat u zich geen nieuwe k leding
kon veroorloven?
1. Ja
5. Nee

CO208_PovertyWornOutShoes 
Hebt u de afgelopen 12 maanden versleten schoenen langer gedragen omdat u zich geen nieuwe schoenen kon veroorloven?
1. Ja
5. Nee

CO209_PovertyPutUpWithCold 
Hebt u het de afgelopen 12 maanden koud gehad in uw huis omdat u wilde besparen op de stookkosten?
1. Ja
5. Nee

CO211_PovertyPostponedDentist 
Hebt u de afgelopen 12 maanden een bezoek aan de tandarts uitgesteld om uw uitgaven laag te houden?
1. Ja
5. Nee

CO213_PovertyGlasses 
Hebt u de afgelopen 12 maanden een noodzakelijke vervanging (of aanschaf) van uw bril of lenzen uitgesteld om uw uitgaven laag te houden?
1. Ja
5. Nee



ENDIF
IF (AS IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

ENDIF

CO009_IntCheck 

IWER:
CHECK: 
Wie beantwoordde de vragen in deze sectie?
1. Alleen de respondent
2. De respondent en de proxy (samen)
3. Alleen de proxy

LOOP

IF MN007_NumFinR = 1

IF AS065_HasIndRetAcc = a1

ENDIF

AS001_Intro1 
De volgende vragen gaan over de spaar- en beleggingsvormen of investeringen die u [of/of/of/of] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] mogelijk  heeft. Al uw
antwoorden worden strik t vertrouwelijk  behandeld en zullen alleen gebruik t worden voor wetenschappelijk  onderzoek.
1. Ga verder

AS065_HasIndRetAcc 
Heeft u [of/of/of/of] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] momenteel individuele pensioenrekeningen? 

IWER:
EEN INDIVIDUELE PENSIOENREKENING IS EEN PENSIOENPLAN WAAROP IEMAND ELK JAAR GELD KAN STORTEN DAT BIJ PENSIONERING (DEELS) KAN
WORDEN OPGENOMEN. BEDRIJFSPENSIOENEN WORDEN HIER NIET BEDOELD.
1. Ja
5. Nee

IF MN005_ModeQues <> a1

ENDIF
IF (MN005_ModeQues = a1) OR ((AS020_IndRetAcc = a1) OR (AS020_IndRetAcc = a3))

ENDIF
IF (AS020_IndRetAcc = a2) OR (AS020_IndRetAcc = a3)

ENDIF

AS020_IndRetAcc 
Wie heeft individuele pensioenrekeningen? U [, uw/, uw/, uw/, uw] [man/vrouw/partner/partner] [of/of/of/of] [beiden/beiden/beiden/beiden]?
1. alleen de respondent
2. alleen ^FL_AS020_5
3. beiden

AS021_AmIndRet 
Wat is momenteel de totale waarde van uw individuele pensioenrekeningen? 

IWER:
BEDRAG IN [FLDefault[9]]; CODEER TOTAAL BEDRAG VAN RESPONDENT
REAL[10]

AS023_IndRetStockBo 
Bestaan deze individuele pensioenrekeningen voornamelijk  uit aandelen of voornamelijk  uit obligaties?
1. voornamelijk aandelen
2. half aandelen en half obligaties
3. voornamelijk obligaties

AS024_PAmIndRet 
Hoeveel heeft [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner/{emtpy}] momenteel op individuele pensioenrekeningen staan? 

IWER:
BEDRAG IN [FLDefault[9]] 
CODEER TOTAAL BEDRAG VAN PARTNER
REAL[10]

AS026_PIndRetStockBo 
Bestaan deze individuele pensioenrekeningen voornamelijk  uit aandelen of voornamelijk  uit obligaties?
1. voornamelijk aandelen
2. half aandelen en half obligaties
3. voornamelijk obligaties

AS066_HasContSav 

IWER:
NIET RELEVANT VOOR NL, type CTRL + R
1. Ja
5. Nee



IF AS066_HasContSav = a1

ENDIF

IF AS067_HasLifeIns = a1

ENDIF

IF AS064_HasMutFunds = a1

ENDIF

IF AS063_HasStocks = a1

ENDIF

AS027_AmContSav 
Hoeveel vermogen hebt u [en/en/en/en] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] momenteel via de spaar-, leven- of beleggingshypotheek opgebouwd? 

IWER:
BEDRAG IN [FLDefault[9]]; CODEER TOTAAL BEDRAG VAN BEIDE PARTNERS
REAL[10]

AS067_HasLifeIns 
Hebt u [of/of/of/of] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] momenteel een of meer levensverzekeringen?
1. Ja
5. Nee

IF (AS029_LifeInsPol = a2) OR (AS029_LifeInsPol = a3)

ENDIF

AS029_LifeInsPol 
Hebt u een of meer levensverzekeringen van het volgende type: een risico-termijn verzekering, een kapitaalverzekering, een lijfrente of een koopsompolis? 

IWER:
Een risico-termijn verzekering: de uitkering door de verzekeraar wordt gedaan op vooraf gesproken tijdstip na het overlijden van de verzekerde. 

Een kapitaalverzekering, lijfrente of een koopsompolis: deze hebben een spaar-component en in de tijd neemt de waarde toe, en kunnen in de tijd terug betaald worden
in meerdere termijnen of ineens.
1. Een risico-termijn verzekering
2. Een kapitaalverzekering, lijfrente of een koopsompolis
3. Beide of een combinatie
97. Anders

AS030_ValLifePol 
Wat is de totale nominale waarde van alle kapitaalverzekeringen, lijfrentes of koopsompolissen van u [en/en/en/en] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner]? 

IWER:
BEDRAG IN [FLDefault[9]]; CODEER TOTAAL BEDRAG VAN BEIDE PARTNERS
REAL[10]

AS064_HasMutFunds 
Investeert u [of/of/of/of] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] momenteel in beleggingsfondsen? 

IWER:
EEN BELEGGINGSFONDS IS EEN INVESTERING IN EEN FONDS DIE HET GELD VAN INVESTEERDERS IN AANDELEN, OBLIGATIES OF ANDERE FINANCIELE
PRODUCTEN BELEGT.
1. Ja
5. Nee

AS017_AmMutFunds 
Wat is de huidige totale waarde van de investeringen in beleggingsfondsen van u [en/en/en/en] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner]? 

IWER:
BEDRAG IN [FLDefault[9]]; CODEER TOTAAL BEDRAG VAN BEIDE PARTNERS
REAL[10]

AS019_MuFuStockBo 
Bestaan deze beleggingsfondsen voornamelijk  uit aandelen of voornamelijk  uit obligaties?
1. voornamelijk aandelen
2. half aandelen en half obligaties
3. voornamelijk obligaties
4. anders

AS063_HasStocks 
Heeft u [of/of/of/of] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] momenteel aandelen (wel of niet genoteerd op de beurs)? 

IWER:
AANDELEN ZIJN EEN INVESTERING WAARDOOR IEMAND EEN DEEL VAN EEN BEDRIJF BEZIT EN GERECHTIGD IS OM DIVIDEND TE ONTVANGEN.
1. Ja
5. Nee

AS011_AmStocks 
Hoeveel heeft u [en/en/en/en] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner/{emtpy}] momenteel aan aandelen (genoteerd of niet genoteerd op de beurs)? 

IWER:
BEDRAG IN [FLDefault[9]]; VERMELD TOTAAL BEDRAG VAN BEIDE PARTNERS
REAL[10]

AS062_HasBonds 
Heeft u [of/of/of/of] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] momenteel staats- of bedrijfsobligaties? 



IF AS062_HasBonds = a1

ENDIF

IF (AS060_HasBankAcc = a5) AND (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
IF (AS060_HasBankAcc = a1) OR (AS061_ReaNoBankAcc = a95)

ENDIF
IF (((AS060_HasBankAcc = a1) OR (AS062_HasBonds = a1)) OR (AS063_HasStocks = a1)) OR (AS064_HasMutFunds = a1)

ENDIF

IF AS041_OwnFirm = a1

ENDIF

IF AS049_NumCars > 0

ENDIF

IWER:
OBLIGATIES WORDEN UITGEGEVEN DOOR DE OVERHEID OF BEDRIJVEN OM KAPITAAL TE GENEREREN.
1. Ja
5. Nee

AS007_AmBonds 
Hoeveel heeft u [en/en/en/en] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] momenteel aan (staats- en bedrijfs)obligaties? 

IWER:
BEDRAG IN [FLDefault[9]], CODEER TOTAAL BEDRAG VAN BEIDE PARTNERS
REAL[10]

AS060_HasBankAcc 
Hebt u [of/of/of/of] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] momenteel een bank- of girorekening, een rekening courant of een spaarrekening?
1. Ja
5. Nee

AS061_ReaNoBankAcc 
Kijk t u naar kaart 29. Wat is voor u [of/of/of/of] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] de belangrijkste reden dat u momenteel geen bank- of girorekeningen,
rekeningen courant of spaarrekeningen hebt?
1. ik houd niet van zaken doen met banken
2. de kosten van het aanhouden van een rekening zijn te hoog
3. ongunstige openingstijden of locatie van banken
4. ik heb geen bankrekening nodig/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

AS003_AmBankAcc 
Ongeveer hoeveel heeft u [en/en/en/en] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] momenteel in totaal op uw bank- of girorekeningen, rekening courant of
spaarrekeningen staan? 

IWER:
BEDRAG IN [FLDefault[9]], CODEER TOTAAL BEDRAG VAN BEIDE PARTNERS
REAL[10]

AS070_IntIncome 
Globaal genomen, hoeveel rente of dividend heeft u [en/en/en/en] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] ontvangen van uw spaargelden in bankrekeningen,
obligaties, aandelen of beleggingsfondsen in [STR (Year - 1)]?
REAL[10]

AS041_OwnFirm 
Bent u [of/of/of/of] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] momenteel eigenaar of mede-eigenaar van een bedrijf of een onderneming?
1. Ja
5. Nee

AS042_AmSellFirm 
Als dit bedrijf of deze onderneming nu verkocht zou worden en alle schulden van dit bedrijf of deze onderneming zouden worden afgelost, hoeveel houdt u dan over? 

IWER:
BEDRAG IN [FLDefault[9]]; CODEER TOTAAL BEDRAG VAN BEIDE PARTNERS
REAL[10]

AS044_ShareFirm 
Welk percentage van dit bedrijf of deze onderneming bezit u [of/of/of/of] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner]? 

IWER:
IN PERCENTAGE. Minder dan 1, type 1
1..100

AS049_NumCars 
Hoeveel auto's bezit u [en/en/en/en] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner]? Auto's van de zaak (lease auto's) niet meegerekend.
0..10

AS051_AmSellingCars 
Hoeveel [zal/zullen] deze [auto/auto''s] bij verkoop opleveren? 

IWER:
BEDRAG IN [FLDefault[9]]; CODEER TOTAAL BEDRAG VAN BEIDE PARTNERS
REAL[10]



ENDIF
IF (AC IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF

IF NOT (96 IN AS054_OweMonAny)

ENDIF

AS054_OweMonAny 
Kijk t u naar kaart 30. Indien u schulden heeft, exclusief een eventuele hypotheek, welke van de volgende vormen van schuld heeft u [of/of/of/of] [uw/uw/uw/uw]
[man/vrouw/partner/partner] momenteel? 

IWER:
{CodeAll}
1. Schulden op auto''s of andere voertuigen (bussen/motorfietsen/boten enz.)
2. Schuld op creditcard of klantenkaart
3. Leningen van banken of andere financiële instellingen
4. Schulden aan familieleden of bekenden
5. Studielening
6. Achterstallige rekeningen (telefoon, elektriciteit, gas, huur)
96. Geen van bovenstaande
97. Overige

AS055_AmOweMon 
Exclusief uw hypotheek of bedrijfsschulden, hoeveel bedraagt uw (d.w.z. van u [en/en/en/en] [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner]) totale schuld? 

IWER:
BEDRAG IN [FLDefault[9]]; CODEER TOTAALBEDRAG VAN BEIDE PARTNERS
REAL[10]

AS057_IntCheck 

IWER:
CHECK: 
Wie beantwoordde de vragen in deze sectie?
1. Alleen de respondent
2. De respondent en de proxy (samen)
3. Alleen de proxy

LOOP

AC011_Intro 
We zijn ook geinteresseerd in hoe mensen in het algemeen over hun leven denken. 

IWER:
Begin van een @BNon-proxy sectie@B. Geen proxy toegstaan. Als de respondent niet in staat is deze vragen zelf te beantwoorden, druk  CTRL-K bij iedere vraag.
1. Ga verder

AC012_HowSat 
Op een schaal van 0 tot 10 waar 0 volledig ontevreden betekent, en 10 volledig tevreden, hoe tevreden bent u met uw leven?
0..10

AC013_Intro 
Kijk t u naar kaart 31. Ik  lees nu een lijst met uitspraken voor die mensen gebruiken om hun leven te beschrijven, of om te beschrijven hoe ze zich voelen. We willen
graag weten hoe vaak u de volgende gevoelens en gedachten heeft ervaren in de afgelopen vier weken: vaak, soms, zelden, of nooit.
1. Ga verder

AC014_AgePrev 
Hoe vaak vindt u dat uw leeftijd u belemmert om dingen te doen die u graag zou willen doen? Vaak, soms, zelden, of nooit?
1. Vaak
2. Soms
3. Zelden
4. Nooit

AC015_OutofContr 
Hoe vaak heeft u het gevoel dat wat u overkomt buiten uw controle is? (Vaak, soms, zelden, of nooit)?
1. Vaak
2. Soms
3. Zelden
4. Nooit

AC016_LeftOut 
Hoe vaak voelt u zich buitengesloten? (Vaak, soms, zelden, of nooit?)
1. Vaak
2. Soms
3. Zelden
4. Nooit

AC017_DoWant 
Hoe vaak vindt u dat u de dingen kunt doen die u wilt doen? (Vaak, soms, zelden, of nooit?)
1. Vaak
2. Soms
3. Zelden
4. Nooit



IF MN024_NursingHome = a1

AC018_FamRespPrev 
Hoe vaak vindt u dat familieverantwoordelijkheden er voor zorgen dat u niet kunt doen wat u wilt doen? (Vaak, soms, zelden, of nooit?)
1. Vaak
2. Soms
3. Zelden
4. Nooit

AC019_ShortMon 
Hoe vaak vindt u dat geldgebrek u er van weerhoudt dingen te doen die u wilt doen? (Vaak, soms, zelden, of nooit?)
1. Vaak
2. Soms
3. Zelden
4. Nooit

AC020_EachDay 
Hoe vaak k ijk t u uit naar de volgende dag? (Vaak, soms, zelden, of nooit?)
1. Vaak
2. Soms
3. Zelden
4. Nooit

AC021_LifeMean 
Hoe vaak heeft u het gevoel dat uw leven zin heeft? (Vaak, soms, zelden, of nooit?)
1. Vaak
2. Soms
3. Zelden
4. Nooit

AC022_BackHapp 
Hoe vaak k ijk t u, alles welbeschouwd, terug op uw leven met een gevoel van geluk? (Vaak, soms, zelden, of nooit?)
1. Vaak
2. Soms
3. Zelden
4. Nooit

AC023_FullEnerg 
Hoe vaak heeft u het gevoel de laatste tijd vol energie te zijn? (Vaak, soms, zelden, of nooit?)
1. Vaak
2. Soms
3. Zelden
4. Nooit

AC024_FullOpport 
Hoe vaak heeft u het gevoel dat het leven vol mogelijkheden is? (Vaak, soms, zelden, of nooit?)
1. Vaak
2. Soms
3. Zelden
4. Nooit

AC025_FutuGood 
Hoe vaak heeft u het gevoel dat de toekomst er goed voor u uitziet? (Vaak, soms, zelden, of nooit?)
1. Vaak
2. Soms
3. Zelden
4. Nooit

IF a96 IN AC035_ActPastTwelveMonths

AC001_Intro 
Nu volgen enkele vragen over uw mogelijke activiteiten. 

IWER:
ALS DE RESPONDENT NIET IN STAAT IS OM ÉÉN OF MEERDERE VAN DEZE VRAGEN ZELF TE BEANTWOORDEN, TOETS DAN CTRL-K BIJ IEDERE VRAAG
EN MAAK EEN OPMERKING DOOR CTRL-M AAN HET EINDE VAN DE SECTIE TE GEBRUIKEN.
1. Ga verder

AC035_ActPastTwelveMonths 
Zie kaart 32. Heeft u aan een of meerdere van deze activiteiten de afgelopen 12 maanden deel genomen? 

IWER:
{CodeAll}
1. Vrijwilligers- of liefdadigheidswerk
4. Het volgen van een opleiding of cursus
5. Het gaan naar een sportclub, buurthuis of ander soort club
7. Actief in een politieke of sociale organisatie
8. Het lezen van boeken, tijdschriften of kranten
9. Woord of cijfer spelletjes zoals kruiswoordpuzzels, scrabble of een sudoku
10. Kaart spelletjes of spellen zoals schaken of dammen
96. Geen van bovenstaande

AC038_HowSatisfiedNoAct 



ENDIF
IF (EX IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF

ELSE

ENDIF

U hebt aangegeven dat u niet deel neemt aan een activiteit op kaart 32. Hoe tevreden bent u hiermee?
0..10

LOOP cnt1:= 1 TO 10

ENDLOOP

IF cnt1 IN AC035_ActPastTwelveMonths

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

AC036_HowOftAct 
Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden [deed/zorgde/hielp/volgde/ging/woonde/was/las/deed/deed] [u/u/u/u/u/u/u/u/u] [vrijwilligers- of liefdadigheidswerk /voor zieken
of gehandicapten volwassen/vrienden of buren/een opleiding of cursus/naar een sportclub, buurthuis of ander soort club/activiteiten van een religieuze groepering
(kerk , synagoge, moskee, etc.) bij/actief in een politieke of sociale organisatie/boeken, tijdschriften of k ranten/een woord of cijfer spelletje (k ruiswoordpuzzel,
Scrabble of een Sudoku)/een kaartspelletje (of schaken/dammen)]? 

IWER:
{ReadOut}.
1. Bijna iedere dag
2. Bijna iedere week
3. Bijna iedere maand
4. Minder vaak

AC037_HowSatisfied 
Op een schaal van 0 t/m 10, waar 0 betekent helemaal niet tevreden en 10 heel tevreden, hoe tevreden bent u met de activiteiten die u hebt genoemd? 

IWER:
DE VRAAG VERWIJST NAAR NIVEAU VAN ACTIVITEITEN, INCLUSIEF ALS IEMAND GEEN ACTIVITEIT DOET.
0..10

LOOP

IF Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2

ENDIF
IF MN808_AgeRespondent < 101

ENDIF

EX029_FreqPrayer 
Ik  wil u nu graag een vraag stellen over bidden? Als u aan het heden denkt, hoe vaak bidt u dan? 

IWER:
{ReadOut}
1. Meer dan één keer per dag
2. Eén keer per dag
3. Enkele keren per week
4. Eén keer per week
5. Minder dan één keer per week
6. Nooit

EX001_Introtxt 
Tenslotte heb ik  enkele vragen over hoe waarschijnlijk  u het acht dat bepaalde situaties zich voordoen. U kunt de volgende vragen beantwoorden met een getal tussen 0
en 100. Laten we eerst k ijken naar het volgende voorbeeld over het weer. 

Kijk t u naar kaart 37. Hoe groot is de kans dat het morgen een zonnige dag wordt? Als u bijvoorbeeld 90 antwoordt, dan betekent dit dat de kans op een zonnige dag 90
procent is. U kunt ieder getal van 0 tot en met 100 k iezen.
0..100

IF MN808_AgeRespondent < 61

ENDIF

EX007_GovRedPens 
Kijk t u naar kaart 37. Hoe groot acht u de kans dat voordat u met pensioen gaat de regering het pensioen waar u recht op hebt verlaagt?
0..100

EX025_ChWrkA65 
(Kijk t u naar kaart 37.) Als u over het algemeen aan uw werk  denkt en niet alleen aan uw huidige baan, wat is dan de kans dat u full-time werk t als u de leeftijd van 63
hebt bereik t?
0..100

EX008_GovRaisAge 
(Kijk t u naar kaart 37.) Hoe groot acht u de kans dat voordat u met pensioen gaat de regering de pensioensgerechtigde leeftijd verhoogt?
0..100

EX009_LivTenYrs 
Kijk t u naar kaart 37. Hoe groot acht u de kans dat u tenminste [75/80/85/90/95/100/105/110/120] jaar zult worden?
0..100

EX026_Trust 
Ik  wil u nu vragen hoe u over andere mensen denkt. In het algemeen, zou u zeggen dat de meeste mensen te vertrouwen zijn, of dat u niet voorzichtig genoeg kunt zijn als
u met anderen te maken hebt? Geeft u mij een cijfer op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 betekent dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn en 10 betekent dat de meeste
mensen te vertrouwen zijn.
0..10



IF MN005_ModeQues = a2

EX110_RiskAv 
Kijk t u alstublieft naar kaart 34. Wanneer iemand geld investeert kan die k iezen tussen een vermogensproduct met een lage opbrengst en een laag risico, bijvoorbeeld
een spaarrekening of staatsobligaties, of een vermogensproduct met een hoge opbrengst en dan ook een hoog risico, bijvoorbeeld aandelen. 
Welk  van de volgende uitspraken op de kaart komt het dichts bij de hoeveelheid financieel risico dat u bereid bent te nemen wanneer u uw geld investeert? 

IWER:
LEES DE ANTWOORDEN ALLEEN INDIEN NOODZAKELIJK. INDIEN MEER DAN EEN ANTWOORD WORDT GEGEVEN NEEM DAN HET EERSTE ANTWOORD.
1. Neem zeer grote financiële risicos met de verwachting dat de opbrengsten aanzienlijk zijn.
2. Neem boven gemiddeld financiële risicos met de verwachting dat de opbrengsten boven gemiddeld zijn.
3. Neem gemiddeld financiële risicos met de verwachting dat de opbrengsten gemiddeld zijn.
4. Ben niet bereid financiële risicos te nemen.

EX111_XYZ_Planning_Horizon 
Wanneer u een planning maakt voor uw uitgaven en besparingen, welke periode is voor u dan het meest van belang? 

IWER:
{ReadOut}
1. De komende weken of maanden
2. Het volgende jaar
3. De komende paar jaren
4. De komende 5 tot 10 jaren
5. Meer dan 10 jaar vooruit

EX028_LeftRight 
In de politiek  spreekt men soms van 'links' en 'rechts'. Op een schaal van 0 tot 10, waar 0 links betekent en 10 rechts, waar plaatst u zichzelf dan?
0..10

EX023_Outro 

IWER:
CHECK: 
Wie heeft de vragen in dit onderdeel beantwoord?
1. Respondent
2. Dit onderdeel is niet bevraagd (proxy interview)

IF EX100_PartInterv = a5

EX100_PartInterv 

IWER:
IS DE PARTNER VAN DE RESPONDENT BESCHIKBAAR EN BEREID OM IN DEZE SESSIE GEÏNTERVIEWD TE WORDEN, OF HOUDT U IN DEZE SESSIE EEN
PROXY INTERVIEW MET DE PARTNER?
1. Ja, partner is beschikbaar en bereid om in deze sessie als proxy geïnterviewd te worden.
5. Nee, partner is niet beschikbaar of niet bereid om in deze sessie als proxy geïnterviewd te worden.

IF (EX103_PartJobSit <> a1) AND (EX103_PartJobSit <> a2)

ENDIF
IF ((EX103_PartJobSit = a1) OR (EX103_PartJobSit = a2)) OR (EX104_PartEvWork = a1)

ENDIF

EX101_IntroPartInfo 
Voordat we stoppen, wil ik  u vragen om mij enige informatie te geven over [uw/uw] [man/vrouw/partner/partner], die vandaag het interview niet doet.
1. Ga verder

EX102_PartYrsEduc 
Hoeveel jaar heeft [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] voltijds onderwijs genoten?
0..21

EX103_PartJobSit 
In het algemeen, hoe zou u de huidige situatie van [uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] beschrijven? 

IWER:
{ReadOut}
1. Gepensioneerd of vervroegd gepensioneerd
2. In loondienst of zelfstandige (incl. werkzaam in familiebedrijf)
3. Werkloos en op zoek naar werk
4. Langdurig ziek, arbeidsongeschikt of gehandicapt
5. Zorgend voor huishouden of gezin
6. Anders

EX104_PartEvWork 
Heeft [uw/uw/uw/uw] [man/vrouw/partner/partner] ooit betaald werk  verrricht?
1. Ja
5. Nee

EX105_PartEmp 
[Was/Is/Was] [uw/uw/uw] [man/vrouw/partner] in [zijn/haar] [laatste/huidige/huidige] baan werkzaam in de private sector, in de publieke sector, of werkzaam als
zelfstandige?
1. In de private sector
2. In de publieke sector
3. Zelfstandige



ENDIF
IF (IV IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

ENDIF
IF MN001_Country = a1

ELSE

ENDIF

IF MN028_bio = 1

ENDIF

ENDIF

EX123_Consent 
We zijn van plan om over een of twee jaren een vervolg onderzoek te houden met een kortere vragenlijst. Zouden dan weer contact met u mogen opnemen? 

IWER:
Dit is niet definitief. De respondent mag tzt natuurlijk  besluiten niet mee te doen.
1. Ja
5. Nee

IF ((MN001_Country = a7) OR (MN001_Country = a3)) AND (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

EX123_Consent 
We zijn van plan om over een of twee jaren een vervolg onderzoek te houden met een kortere vragenlijst. Zouden dan weer contact met u mogen opnemen? 

IWER:
Dit is niet definitief. De respondent mag tzt natuurlijk  besluiten niet mee te doen.
1. Ja
5. Nee

EX024_Outro2 
Dit was de laatste vraag. Hartelijk  bedankt voor uw geduld en deelname aan dit wetenschappelijk  onderzoek. We weten dat het een lang interview is en dat de vragen
soms moeilijk  zijn, maar uw bijdrage aan dit onderzoek is van groot belang. Door uw deelname kan beter onderzoek worden verricht naar de gevolgen van vergrijzing in
Europa.
1. Ga verder

EX121_Temp 

IWER:
Vul de buitentemperatuur in. (indien onder nul, type 0)
0..60

EX122_EndDBSInstruction 

IWER:
Volg instructies 16 van het boek je tot het einde.
1. Ga verder

EX106_HandOutA 

IWER:
NIET VAN TOEPASSING
STRING

LOOP

IF ((((((((((Sec_DN1.DN038_IntCheck = a3) OR (Sec_PH.PH054_IntCheck = a3)) OR (Sec_BR.BR017_IntCheck = a3)) OR (Sec_EP.EP210_IntCheck = a3)) OR
(Sec_CH.CH023_IntCheck = a3)) OR (Sec_SP.SP022_IntCheck = a3)) OR (Sec_FT.FT021_IntCheck = a3)) OR (Sec_HO.HO041_IntCheck = a3)) OR
(Sec_HH.HH014_IntCheck = a3)) OR (Sec_CO.CO009_IntCheck = a3)) OR (Sec_AS.AS057_IntCheck = a3)

ENDIF

IV001_Intro 
Dit onderdeel van het interview gaat over uw bevindingen bij het afnemen van het interview en dient te worden ingevuld nadat het interview met de respondent is afgerond.
1. Ga verder

IV020_RelProxy 
Een proxy-respondent heeft een of meerdere antwoorden gegeven op de vragen voor {FLRespondentName}. Wat is de relatie van de proxy-respondent met
{FLRespondentName}?
1. Echtgeno(o)t(e) / Partner
2. (Aangetrouwd) kind
3. Ouder / schoonouder
4. Broer of zus
5. Kleinkind
6. Ander familielid
7. Personeelslid van het verpleeghuis
8. Iemand van de thuiszorg
9. Vriend of bekende
10. Iemand anders

IV002_PersPresent 
Waren er behalve de eventuele proxy-respondent nog andere personen aanwezig tijdens (gedeeltes van) het interview met {FLRespondentName}? 

IWER:



IF NOT ((a1 IN IV002_PersPresent) AND (IV002_PersPresent.CARDINAL = 1))

ENDIF

IF IV004_WillingAnswer = a5

ENDIF

IF MN008_NumHHR = 1

{CodeAll}
1. Niemand
2. Echtgeno(o)t(e) of partner
3. Ouder(s)
4. Kind(eren)
5. Andere familieleden
6. Iemand anders

IV003_PersIntervened 
Hebben deze personen zich in het interview gemengd?
1. ja, vaak
2. ja, af en toe
3. nee

IV004_WillingAnswer 
Hoe zou u de bereidheid van {FLRespondentName} om de vragen te beantwoorden willen omschrijven?
1. heel goed
2. goed
3. redelijk
4. slecht
5. goed aan het begin, maar slechter gedurende het verloop van het interview
6. slecht in het begin, maar beter gedurende het interview

IF a3 IN IV005_WillingnessWorse

ENDIF

IV005_WillingnessWorse 
Wat is de reden dat de bereidheid bij de respondent slechter werd gedurende het interview? 

IWER:
{CodeAll}
1. De interesse werd minder
2. De concentratie nam af of de respondent werd moe
3. Anders (specificeer)

IV006_OthReason 
Welke andere reden?
STRING

IV007_AskClarification 
Heeft {FLRespondentName} om uitleg gevraagd bij één of meerdere vragen?
1. nooit
2. bijna nooit
3. af en toe
4. vaak
5. heel vaak
6. altijd

IV008_RespUnderstoodQst 
Denkt u dat {FLRespondentName} de vragen over het algemeen begrepen heeft?
1. nooit
2. bijna nooit
3. af en toe
4. vaak
5. heel vaak
6. altijd

IV018_HelpShowcards 
Had de respondent gedurende het interview hulp nodig bij het lezen van de kaarten (showcards)?
1. Ja, vanwege slecht zien
2. Ja, vanwege slechte leesvaardigheid
3. Nee

IF (Sec_HO.HO001_Place = a1) OR (MN024_NursingHome = a2)

IV009_AreaLocationBldg 
In welk  gebied bevindt de woning van de respondent zich?
1. binnenstad of centrum van grote stad
2. buitenwijk van grote stad
3. kleine stad
4. groot dorp
5. platteland of klein dorp

IV010_TypeBuilding 
In welk  type gebouw woont het huishouden?
1. boerderij
2. vrijstaand huis (of woonboot)



ENDIF
IF XT_active = 1

ENDLOOP

ENDIF
ENDIF

IF (IV010_TypeBuilding = a4) OR (IV010_TypeBuilding.ORD = 5)

ENDIF
IF IV010_TypeBuilding > a3

ENDIF

3. twee-onder-een-kap-woning, hoekwoning of een rijtjeshuis
4. flat, etagewoning, appartement of maisonnette
7. aanleunwoning, seniorenwoning of bejaardenwoning
8. serviceflat, woonzorgcomplex, bejaardenhuis, verzorgingsflat enz.

IV011_NumberFloorsBldg 
Hoeveel woonlagen heeft het gebouw, inclusief eventueel de begane grond?
1..99

IV012_StepstoEntrance 
Hoeveel traptredes moet men op- of aflopen om bij de hoofdingang van het appartement van het huishouden te komen? 

IWER:
EXCLUSIEF TRAPTREDES DIE VERMEDEN WORDEN OMDAT ER EEN LIFT AANWEZIG IS.
1. 5 of minder
2. tussen de 6 en 15
3. tussen de 16 en 25
4. meer dan 25

IV019_InterviewerID 

IWER:
UW INTERVIEWER ID:
STRING

IV017_Outro 
Hartelijk  dank voor het invullen van dit gedeelte.
1. Ga verder

LOOP

IF XT002_Relation = a7

ENDIF
IF XT002_Relation = a8

XT104_SexDec 

IWER:
Noteer het geslacht van de overledene (Vraag indien onzeker)
1. man
2. vrouw

XT001_Intro 
[{Naam overledene}] heeft meegedaan aan het "50+ in Europa" onderzoek vóór [zijn/haar] dood. [Zijn/Haar] bijdrage was erg waardevol. Het is enorm nuttig om informatie
te hebben van het laatste jaar van het leven van [{Naam overledene}]. Alle verzamelde gegevens zijn strik t vertrouwelijk  en zullen anoniem blijven.
1. Ga verder

XT006_ProxSex 

IWER:
Noteer het geslacht van de proxy-respondent
1. man
2. vrouw

XT002_Relation 
Voordat we beginnen met vragen over het laatste levensjaar van [{naam overledene}], kunt u mijn vertellen wat uw relatie tot de overledene was?
1. Man, vrouw, of partner
2. Zoon of dochter
3. Schoonzoon of schoondochter
4. Zoon of dochter van man, vrouw, of patner
5. Kleinkind
6. Broer of zus
7. Ander familielied (specificeer)
8. Andere personen, zijnde geen familieleden

XT003_OthRel 

IWER:
SPECIFICEER ANDER FAMILIELID
STRING

XT004_OthNonRel 



ENDIF

IF XT002_Relation <> a1

ENDIF

IF XT101_ConfDecYrBirth = a5

ENDIF

IWER:
SPECIFICEER ANDERE PERSONEN, ZIJNDE GEEN FAMILIELEDEN
STRING

XT005_HowOftCont 
In de laatste twaalf maanden van [zijn/haar] leven, hoe vaak had u contact met {FL_XT005_2}, zowel persoonlijk , telefonisch, per post, e-mail of andere sociale media?
1. Dagelijks
2. Meerdere keren per week
3. Ongeveer een keer per week
4. Om de twee weken
5. Ongeveer een keer per maand
6. Minder dan een keer per maand
7. Nooit

XT007_YearBirth 
Wat is uw geboortejaar?
1900..1992

XT101_ConfDecYrBirth 
Laten we het nu hebben over de overledene. Om er zeker van te zijn dat we de juiste informatie van [Naam van de overledene] hebben, kunt u bevestigen dat [hij/zij] in
[{Month and Year birth of deceased}] was geboren?
1. Ja
5. Nee

XT102_DecMonthBirth 
In welke maand en in welk  jaar is [{Naam van de overledene}] geboren 

@bMAAND@b:
1. januari
2. februari
3. maart
4. april
5. mei
6. juni
7. juli
8. augustus
9. september
10. oktober
11. november
12. december

XT103_DecYearBirth 
In welke maand en in welk  jaar werd [{Naam van de overledene}] geboren? 

MAAND: {XT102_DecMonthBirth} 
@bJAAR@b:
1900..2008

XT008_MonthDied 
We willen graag meer weten over de omstandigheden van [{Name of the deceased}] 's overlijden. In welke @bmaand@b en in welk  jaar is [hij/zij] overleden? 

@bMAAND@b:
1. januari
2. februari
3. maart
4. april
5. mei
6. juni
7. juli
8. augustus
9. september
10. oktober
11. november
12. december

XT009_YearDied 
In welke maand en @bJAAR@b is [hij/zij] overleden? 

MAAND: {XT008_MonthDied} 

@bJAAR@b:
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011
7. 2012
8. 2013



IF XT011_CauseDeath = a97

ENDIF
IF XT011_CauseDeath <> a8

XT010_AgeDied 
Hoe oud was [{naam overledene}] toen [hij/zij] overleed? 

IWER:
LEEFTIJD IN JAREN
20..120

XT109_DecMarried 
Was [{Naam van de overledene}] getrouwd op het moment van [zijn/haar] overlijden?
1. Ja
5. Nee

XT039_NumChild 
Hoeveel in leven zijnde k inderen had [{naam overledene}] op het moment van [zijn/haar] overlijden? Reken adoptiek inderen mee.
INTEGER

XT011_CauseDeath 
Wat was de belangrijkste oorzaak van [zijn/haar] dood? 

IWER:
Lees voor (indien nodig).
1. Kanker
2. Hartaanval
3. Beroerte
4. Andere hartgerelateerde ziekte zoals een hartverlamming, aritmie
5. Ademhalingsziekte
6. Ziekte aan spijsverteringssysteem zoals maag- en darmzweren, darmontsteking
7. Ernstige infectieziekte zoals longontsteking, bloedvergiftiging of griep
8. Ongeval
97. Anders (specificeer a.u.b.)

XT012_OthCauseDeath 

IWER:
SPECIFICEER ANDERE DOODSOORZAAK
STRING

IF XT014_WhereDied = a97

ENDIF

IF XT015_TimesInHosp > a1

XT013_HowLongIll 
Hoe lang is [{naam overledene}] ziek  geweest voordat [hij/zij] overleed? 

IWER:
{ReadOut}
1. Minder dan een maand
2. 1 tot 6 maanden
3. 6 maanden tot een jaar
4. 1 jaar of meer

XT014_WhereDied 
Is [hij/zij] overleden... 

IWER:
{ReadOut}
1. in^FL_XT014_2 eigen huis
2. in het huis van iemand anders
3. in een ziekenhuis
4. in een verpleeghuis
5. in een verzorgingstehuis of opvangtehuis
6. in een hospice (verpleeghuis voor terminale patiënten)
97. op een andere plek (specificeer a.u.b.)

XT045_DiedOthPlace 

IWER:
SPECIFICEER ANDERE PLAATS VAN OVERLIJDEN
STRING

XT015_TimesInHosp 
Hoe vaak is [{naam overledene}] opgenomen geweest in een ziekenhuis, hospice of verpleeghuis, gedurende het jaar vóór [hij/zij] overleed? 

IWER:
NIET VOORLEZEN
1. Helemaal niet
2. 1 tot 2 keer
3. 3 tot 5 keer
4. Meer dan 5 keer



ENDIF

LOOP cnt:= 1 TO 8

ENDLOOP

IF (XT020_IntroDiffADL.CARDINAL > 0) AND NOT (a96 IN XT020_IntroDiffADL)

ENDIF

XT016_TotalTimeHosp 
Hoe lang heeft [{naam overledene}] gedurende [zijn/haar] laatste levensjaar in totaal in een ziekenhuis, hospice, verpleeg- of verzorghuis verbleven? 

IWER:
NIET VOORLEZEN
1. Minder dan een week
2. 1 week tot 1 maand
3. 1 maand tot 3 maanden
4. 3 tot 6 maanden
5. 6 maanden tot een jaar
6. Een volledig jaar

XT017_IntroMedCare 
We willen nu een vraag stellen over de kosten die [{naam overledene}] heeft moet maken vanwege de medische zorg die [hij/zij] heeft ontvangen in de laatste 12 maanden
voordat [hij/zij] overleed. Kunt u voor elk  type zorg die ik  ga voorlezen aangeven of de overledene deze zorg heeft gehad, en zo ja, een schatting geven van de kosten voor
deze zorg. @bGeef alleen de kosten aan die niet door de zorgverzekeraar of werkgever betaald of vergoed werden .@b
1. Ga verder

IF ((cnt < 3) OR (cnt > 5)) OR (XT015_TimesInHosp <> a1)

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

IF XT018_TypeMedCare = a1

ENDIF

XT018_TypeMedCare 
Heeft [naam overledene] enige [zorg door een huisarts/zorg door specialisten/ziekenhuisopnames/zorg in een verpleeghuis/verblijf in
hospice/medicijnen/hulpmiddelen/thuiszorg of thuishulp vanwege handicap] gekregen (in de laatste 12 maanden van [zijn/haar] leven)?
1. Ja
5. Nee

XT019_CostsMedCare 
Ongeveer hoeveel heeft [zijn/haar] [zorg door een huisarts/zorg door specialisten/ziekenhuisopnames/zorg in een verpleeghuis/verblijf in
hospice/medicijnen/hulpmiddelen/thuiszorg of thuishulp vanwege handicap] gekost (in de laatste 12 maanden van [zijn/haar] leven)? 

IWER:
Als een type zorg verleend werd en alle kosten werden betaald of vergoed door de ziek tekostenverzekering, vul dan '0' als bedrag in. Vul een bedrag in {flcurr} in.
0..980000

XT105_DiffWhere 
We willen graag meer weten over de problemen die mensen hebben in het laatste jaar van hun leven door lichamelijke, geestelijke, emotionele problemen of
geheugenproblemen. In het laatste jaar van [zijn/haar] leven, had [{Naam van de overledene}] problemen zich te herinneren waar [hij/zij] was? Noem alleen problemen die
minimaal drie maanden geduurd hebben.
1. Ja
5. Nee

XT106_DiffYear 
In het laatste jaar van [zijn/haar] leven, had [{Naam van de overledene}] problemen zich te herinneren welk  jaar het was? 
(Noem alleen problemen die minimaal drie maanden geduurd hebben.)
1. Ja
5. Nee

XT107_DiffRecogn 
In het laatste jaar van [zijn/haar] leven, had [{Naam van de overledene}] problemen om familieleden of goede vrienden te herkennen? (Noem alleen problemen die minimaal
drie maanden geduurd hebben.)
1. Ja
5. Nee

XT020_IntroDiffADL 
Had [{naam overledene}] als gevolg van fysieke, mentale, emotionele of geheugenproblemen moeite met de volgende handelingen gedurende de laatste 12 maanden van
[zijn/haar] leven? Noem alleen problemen die minstens drie maanden duurden. 

IWER:
{ReadOut} 
{CodeAll}
1. Aankleden, inclusief schoenen en sokken aantrekken
2. Van de een naar de andere kant in een kamer lopen
3. Baden of douchen
4. Eten, zoals voedsel snijden
5. In of uit bed komen
6. Naar het toilet gaan, inclusief gaan staan en zitten
96. Geen van deze

XT022_HelpADL 
Als u denkt aan de activiteiten waar de overledene problemen mee had gedurende de laatste twaalf maanden van [zijn/haar] leven, was er iemand die daar regelmatig bij
hielp?
1. Ja



ENDIF

IF a6 IN XT027_Benefic

ENDIF
IF a7 IN XT027_Benefic

IF XT022_HelpADL = a1

ENDIF

5. Nee

XT023_WhoHelpedADL 
Wie, inclusief uzelf, heeft voornamelijk  geholpen met deze activiteiten? Noem maximaal drie personen. 

IWER:
Niet voorlezen. 
Maximaal drie antwoorden! 

Codeer relatie tot de overledene!
1. Uzelf (proxy respondent)
2. Man, vrouw, of partner van de overledene
3. Moeder of vader van de overledene
4. Zoon van de overledene
5. Schoonzoon van de overledene
6. Dochter van de overledene
7. Schoondochter van de overledene
8. Kleinzoon van de overledene
9. Kleindochter van de overledene
10. Zus van de overledene
11. Broer van de overledene
12. Ander familielid
13. Onbetaald vrijwilliger
14. Professionele hulp (bv. verpleegster)
15. Vriend of buur van de overledene
16. Iemand anders

XT024_TimeRecHelp 
Hoe lang in totaal heeft de overledene gedurende de laatste twaalf maanden van [zijn/haar] leven hulp gehad? 

IWER:
{ReadOut}
1. Minder dan een maand
2. 1 tot 3 maanden
3. 3 tot 6 maanden
4. 6 maanden tot 1 jaar
5. Een volledig jaar

XT025_HrsNecDay 
En hoeveel uur hulp was er noodzakelijk  op een normale dag?
0..24

XT026a_Intro 
De volgende vragen gaan over het vermogen en de levensverzekeringspolis die de overledene eventueel had en wat er met dit vermogen gebeurd is nadat [{Naam van de
overledene}] is overleden. Ik  begrijp dat u hierdoor van streek kunt raken of verdrietig van kunt worden, maar het is erg nuttig om wat informatie te hebben over financiële
zaken rondom het overlijden. Voordat ik  verder ga, wil ik  u ervan verzekeren dat alles wat u al tegen mij verteld hebt en alles wat u mij vertelt volledig vertrouwelijk  blijft.
1. Ga verder

XT026b_HadWill 
Sommige mensen laten een testament maken om te bepalen wie welk  deel van de erfenis k rijgt. Had [{Naam van de overledene}] een testament?
1. Ja
5. Nee

XT027_Benefic 
Wie waren de begunstigden van de erfenis, inclusief uzelf? 

IWER:
^ReadOut
{CodeAll}
1. Uzelf
2. Man, vrouw, of partner van de overledene
3. Kinderen van de overledene
4. Kleinkinderen van de overledene
5. Broers of zussen van de overledene
6. Andere familieleden van de overledene (specificeren)
7. Andere personen, zijnde geen familieleden
8. Kerk, stichting of charititieve organisatie
9. Overledene heeft niets achtergelaten (SPONTAAN)

XT028_OthRelBen 

IWER:
Specificeer ander familielid
STRING

XT029_OthNonRelBen 



ENDIF

IF XT030_OwnHome = a1

ENDIF

IF XT033_OwnLifeInsPol = a1

IWER:
SPECIFICEER ANDER PERSONEN, ZIJNDE GEEN FAMILIELEDEN
STRING

XT030_OwnHome 
Was de overledene eigenaar van [zijn/haar] huis of appartement - geheel dan wel gedeeltelijk?
1. Ja
5. Nee

IF a6 IN XT032_InhHome

ENDIF
IF a7 IN XT032_InhHome

ENDIF
IF a3 IN XT032_InhHome

ENDIF

XT031_ValHome 
Na nog openstaande hypotheken, wat was de waarde van het huis of appartement, of het deel dat de overledene bezat? 

IWER:
Vul een getal in {FLCURR} in. 
Indien een rest schuld: vul een negatief bedrag in.
-50000000..50000000

XT032_InhHome 
Wie erfde het huis of appartement van de overledene, inclusief u zelf? 

IWER:
Codeer relatie tot overledene. 
{CodeAll}
1. Uzelf (proxy respondent)
2. Man, vrouw, of partner
3. Zonen of dochters (VRAAG NAAR VOORNAMEN)
4. Kleinkinderen
5. Broers of zussen
6. Andere familieleden (specificeer)
7. Andere personen, zijnde geen familieleden

XT051_OthRel 

IWER:
SPECIFICEER ANDER FAMILIELID
STRING

XT052_OthNonRel 

IWER:
SPECIFICEER ANDERE PERSONEN, ZIJNDE GEEN FAMILIELEDEN
STRING

XT053_FrstNme 

IWER:
VOORNAMEN VAN KINDEREN DIE HET HUIS HEBBEN GEËRFD
STRING

XT033_OwnLifeInsPol 
Had de overledene één of meedere levensverzekeringen?
1. Ja
5. Nee

XT034_ValLifeInsPol 
Wat was ongeveer de totale waarde van de levensverzekeringen die de overledene had? 

IWER:
VUL EEN GETAL IN {FLCURR} IN.
1000..50000000

XT035_BenLifeInsPol 
Wie waren de begunstigden van de levensverzekeringen van de overledenen, inclusief uzelf? 

IWER:
Codeer relatie tot overledene. 
{CodeAll}
1. Uzelf (proxy respondent)
2. Man, vrouw, of partner
3. Zonen of dochters (VRAAG NAAR VOORNAMEN)
4. Kleinkinderen
5. Broers of zussen
6. Andere familieleden (specificeren)
7. Andere personen, zijnde geen familieleden (specificeren)



ENDIF

LOOP cnt:= 1 TO 5

ENDLOOP
IF (XT039_NumChild > 1) AND NOT (a9 IN XT027_Benefic)

IF a6 IN XT035_BenLifeInsPol

ENDIF
IF a7 IN XT035_BenLifeInsPol

ENDIF
IF a3 IN XT035_BenLifeInsPol

ENDIF

XT054_OthRel 

IWER:
SPECIFICEER ANDERE FAMILIELEDEN
STRING

XT055_OthNonRel 

IWER:
SPECIFICEER ANDERE PERSONEN, ZIJNDE GEEN FAMILIELEDEN
STRING

XT056_FrstNme 

IWER:
Voornamen van k inderen die begunstigden waren
STRING

XT036_IntroAssets 
Ik  lees nu enkele type bezittingen voor die men kan hebben. Kunt u voor elk  type aangeven of de overledene die had op het moment van [zijn/haar] overlijden, en zo ja,
kunt u hiervan de waarde inschatten na aftrek  van eventuele uitstaande schulden?
1. Ga verder

LOOP

ENDLOOP

IF XT037_OwnAss = a1

ENDIF

XT037_OwnAss 
Bezat [hij/zij] [bedrijven, inclusief land en panden/ander onroerend goed/auto''s/financiële bezittingen, bv. cash geld, obligaties of aandelen/juwelen of antiek ]
1. Ja
5. Nee

XT038_ValAss 
Wat was ongeveer de waarde van de [bedrijven, inclusief land en panden/ander onroerend goed/auto''s/financiële bezittingen, bv. cash geld, obligaties of
aandelen/juwelen of antiek ] die [naam overledene] had op het moment van [zijn/haar] overlijden? 

IWER:
Vul een bedrag in [FLDefault[9]] in. 
Indien schuld: een negatief bedrag.
-50000000..50000000

IF XT040a_EstateDiv = a1

XT040a_EstateDiv 
Hoe werd volgens u de totale erfenis verdeeld tussen de k inderen van de overledene? 

IWER:
{ReadOut}
1. Sommige kinderen ontvingen meer dan anderen
2. Het bezit werd ongeveer gelijk verdeeld tussen alle kinderen
3. Het bezit werd exact gelijk verdeeld tussen de kinderen
4. De kinderen hebben niets ontvangen

XT040b_MoreForCare 
Hebben volgens u sommige k inderen meer dan anderen gekregen om te compenseren voor eerdere schenk ingen?
1. Ja
5. Nee

XT040c_MoreFinSupp 
Hebben volgens u sommige k inderen meer dan anderen gekregen om ze financieel te ondersteunen?
1. Ja
5. Nee

XT040d_MoreForCare 
Hebben volgens u sommige k inderen meer dan anderen gekregen omdat zij geholpen hebben of gezorgd hebben voor de overledene tegen het einde van [zijn/haar]
leven?
1. Ja
5. Nee



ENDIF
ENDLOOP

ENDIF
ENDIF

IF XT040e_MoreOthReas = a1

ENDIF

XT040e_MoreOthReas 
Hebben volgens u sommige k inderen meer dan anderen gekregen om andere redenen?
1. Ja
5. Nee

XT040f_ReasMore 
Welke andere redenen zijn dit?
STRING

XT041_Funeral 
Tenslotte hebben wij een vraag over de begrafenis van de overledene. Was er bij de begrafenis een religieuze plechtigheid?
1. Ja
5. Nee

XT108_AnyElse 
Ik  heb u veel vragen gesteld over verschillende aspecten over de gezondheid en financiën van [{Naam van de overledene}]. Ik  wil u hartelijk  danken voor uw hulp hierbij. Is
er nog iets dat u wilt toevoegen over de leefomstandigheden van [{Naam van de overledene}] in [zijn/haar] laatste levensjaar? 

IWER:
Als responent niets meer te zeggen heeft: type 'geen' en druk  op .
STRING

XT042_Outro 
Dit is het einde van het interview. Nogmaals dank voor alle verstrek te informatie. De informatie is zeer nuttig om te begrijpen hoe het mensen vergaat aan het eind van hun
leven.
1. Ga verder

XT043_IntMode 

IWER:
NOTEER WIJZE VAN INTERVIEW
1. Face-to-face
2. Telefonisch

XT044_IntID 

IWER:
Uw interviewer ID
STRING


