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0.

Introductie

Interview TK kan pas geopend worden indien MY99909 = 1 OF MY99910
= 1 (toelating contactname is bekomen na eerste respectievelijk tweede
partnerinterview)
SLEUTELVARIABELE UIT ANDERE DATASETS DIE TOEGEVOEGD WORDT
AAN C-DATASET OM SINGLE ACTOR BESTANDEN SAMEN TE VOEGEN
MX99900 ID Referentiehuwelijk (sleutelvariabele)
IDENTIFICATIEVARIABELEN KIND
CX99901 = WORTEL  verwijzing naar huwelijksstatus
1=intact huwelijk
2 = niet-intact huwelijk

MX99900

CX99901

CX99902 = STAM  verwijzing naar referentiehuwelijk
range 0001-9999

CX99902

CX99903 = INDIVIDU  verwijzing naar persoon in huishouden
CX99903 = 3 = inwonend kind

CX99903

CX99904 = samengesteld ID
 CX99901 * 100000 + CX99902 *10 +CX99903
Leeftijdcheck en automatische toewijzing aan correcte leeftijdsgroep

CX99904

Indien MY99903 < 14  CX99905 = 1
Indien MY99903 > 13 en < 18 dan CX99905 = 2
Indien MY99903 > 17  CX99905 = 3
Computer registreert datum van het interview
Dag: 01 tot 31
Maand: 01 tot 12
Jaar: 2009 - 2011

CX99905

CX99909 = Samengestelde datum (dd/mm/jjjj)
 CX99906 / CX99907 / CX99908
DUURTIJDREGISTRATIE: Computer registreert automatisch de begintijd
van het interview
Uur: 00 tot 23
Minuten: 00 tot 59

CX99909

CX99906
CX99907
CX99908

CX99910
CX99911

Variabelen m.b.t. inwonend targetkind in M-database die beschikbaar
zijn bij aanvang van interview TK
MH99900 = Feitelijke leefsituatie partners
MY99900 = Status interview TK
MY99901 = Type TK
MY99902 = Voornaam TK
MY99903 = Leeftijd TK
MY99904 = Geslacht TK
MY99905 = HH-component TK
MY99906 = HH-nummer TK
MY99911 = id-nummer TK
MY00100 = Toestemming bij interview 1 voor minderjarig inwonend TK
MY00201-MY00207 = Reden weigering bij interview 1
MY00300 = Extra toestemming voor interview 2 minderjarig inwonend TK
MY99909 = Status contactname TK bij interview 1
In databestand van de inwonende kinderen mag datalijn met
samengesteld ID [CX99904] pas geactiveerd worden als
MY99911=[CX99904].
Variabelen uit de M-dataset die toegevoegd worden aan de C-dataset

MH99900
MY99900
MY99901
MY99902
MY99903
MY99904
MY99905
MY99906
MY99911
MY00100
MY00201
MY00207
MY00300
MY99909
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CH99900= MH99900 (Feitelijke leefsituatie partners) (geen controle tijdens
interview TK)
CY99903 = MY99903 (Leeftijd TK) (controle tijdens interview TK)
CY99904 = MY99904 (Geslacht TK) (geen controle tijdens interview TK)
CY99905= MY99905 (HH-component TK) (geen controle tijdens interview TK)

CH99900

X.1.
Enquêteurnummer wordt geregistreerd:
Nummer: 0000 tot 9999
X.2.
Geef datum van het interview:

CX00100

Dag: 01 tot 31
Maand: 01 tot 12
Jaar: 2009 - 2011
X.3.
Geef begintijd van het interview (24u klok):
Uur: 00 tot 23
Minuten: 00 tot 59
X.6. ENQ: NIET LUIDOP VOORLEZEN: Wat is het geslacht van de
respondent?
1. Man
2. Vrouw

CX00201
CX00202
CX00203
CX00301
CX00302

CY99903
CY99904
CY99905

CX00600

H. Huishouden en achtergrondkenmerken
Introductietekst (voor groep 1 (CX99905 = 1)):
In dit onderzoek interviewen we kinderen van getrouwde en gescheiden
ouders. De meeste vragen gaan over jezelf. Daarom is er liefst niemand
anders aanwezig tijdens dit interview. Als je niet wilt antwoorden op
bepaalde vragen, dan kan je dat steeds zeggen.
Niemand anders komt te weten wat je tijdens dit interview hebt gezegd.
Heb je nog vragen?
Introductietekst (voor groep 2 en 3 (CX99905 = 2 of 3)):
Met dit onderzoek willen we een beter beeld krijgen van huwelijken en
oorzaken en gevolgen van echtscheiding. Hiervoor zijn niet alleen de
ervaringen van de ouders belangrijk maar ook deze van de kinderen.
Bepaalde vragen zullen je privé-leven betreffen. Er zijn bij voorkeur geen
andere personen aanwezig in dezelfde ruimte gedurende dit interview.
Je kunt steeds weigeren om op één of meerdere vragen te beantwoorden.
Jouw medewerking is cruciaal voor de kwaliteit van het onderzoek. Al je
antwoorden zullen vertrouwelijk behandeld worden en enkel gebruikt
worden in het kader van dit onderzoek.
Heb je nog vragen?
X.4.
ENQ: NIET LUIDOP VOORLEZEN: Zijn er op dit moment van
het interview andere personen dan de respondent(e) aanwezig in
dezelfde ruimte?
1. Ja
2. Neen
Stel vraag X.5 enkel indien CX00400=1
X.5.
ENQ: NIET LUIDOP VOORLEZEN: Duid de aanwezige
perso(o)n(en) aan. Meerdere antwoorden mogelijk
Meerdere antwoorden mogelijk
Coderen met 8 dummies (1/0)
1. (Stief)ouders/vader/moeder
2. Broers of zussen

CX00400

CX00501
CX00502
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3. Stief- of halfbroers- of zussen
4. Grootouders
5. Een vriend of vriendin
6. Partner/echtgeno(o)t(e)
7. Andere volwassene(n)
8. Iemand anders
Weet niet (code 9) toelaten

CX00503
CX00504
CX00505
CX00506
CX00507
CX00508

H.1
Klopt het dat jouw naam [MY99902] (voornaam TK uit
partnerinterview) is?
1. Ja
2. Neen

CH00101

Pas variabele MY99900 aan
MY99900=1 (status interview TK =1: TK is geïnterviewd)

MY99900

Indien CH00101 = 2 (voornaam is fout)
[ENQ: Noteer juiste naam]
Wat is jouw naam?
Tekstveld voorzien

CH00102

Indien CH00101 = 2 voor(naam is fout) dan:
Alle info uit M-database die gecorrigeerd wordt door TK schrijven we naar
een variabelenset met 399 (enkel correctie van schrijffouten werd
gevonden in de dataset)
MY39902= MY99902
MY99902=CH00102
Controle voor automatische leeftijdsgroeptoewijzing
H.2
Ben jij [MY99903] (leeftijd TK uit partnerinterview) jaar?
1. Ja
2. Neen
Indien CH00201= 2 (leeftijd is fout), zeg:
Hoe oud ben je dan?
Leeftijd: 0 tot 99

CH00201

CH00202

Indien CH00201 = 2 (leeftijd is fout) dan:
Alle info uit M-database die gecorrigeerd wordt door TK schrijven we in Mdataset naar een variabelenset met 399 en corrigeren we in C-dataset
MY39903=CH00202
CY99903 = MY39903
Indien MY99903 < 14 dan CX99912 = 1 (leeftijdgroep 1)
Indien MY99903 > 13 EN MY99903 < 18 dan CX99912 = 2 (leeftijdgroep
2)
Indien MY99903 > 17 dan CX99912 = 3 (leeftijdgroep 3)

CX99912

Indien CH00201≠2 dan CX99912=CX99905
Laat volgende instructie voor de enquêteur op het scherm verschijnen:
Indien CX99912 = 1: Gebruik het kaartenboek voor groep 1
Indien CX99912 = 2: Gebruik het kaartenboek voor groep 2
Indien CX99912 = 3: Gebruik het kaartenboek voor groep 3
H.3
Leven je eigen ouders [groep 1 (CX99912 = 1): mama en papa]
allebei nog?
1. Ja, beide ouders zijn in leven
2. Neen, vader is overleden
3. Neen, moeder is overleden
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten

CH00300

Stel vragen H.4 t.e.m. H.13. enkel indien CX99912 = 3 (groep 3)
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H.4
Wat is je burgerlijke staat?
[ENQ: Feitelijk samenwonen op zelfde adres maar zonder contract is NIET wettelijk
samenwonend]

CH00400

[Toon Kaart]
1. Ongehuwd
2. Wettelijk samenwonend
3. Gehuwd
4. Wettelijk gescheiden
5. Weduwe of weduwnaar
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vraag H.5 enkel indien CH00400 = 3 of 4 of 5 (respondent is
gescheiden, gehuwd of verweduwd)
H.5
Wanneer ben je burgerlijk gehuwd?
Maand: 1 tot 16
[ENQ/ winter, begin van het jaar=13; lente=14; zomer=15; herfst en winter,

CH00500

einde van het jaar =16.]
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten
H.6
Jaar: 1940 - 2011
Weet niet (code 9999) en weigering (code 7777) toelaten
Stel vraag H.7 enkel indien CH00600 = 9999 of 7777
H.7
Hoe oud was je op het moment van je burgerlijk huwelijk?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 999) en weigering (code 777) toelaten

CH00600

CH00700

Stel vragen H.8 t.e.m. H.13 enkel indien CH00400 =4 (respondent is gescheiden)
H.8
Wanneer zijn jij en je ex-echtgeno(o)t(e) definitief apart gaan
wonen?
CH00800
Maand: 1 tot 16

[ENQ: winter, begin van het jaar=13; lente=14; zomer=15; herfst en winter,
einde van het jaar =16.]
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten
H.9
Jaar: 1940 - 2011
Weet niet (code 9999) en weigering (code 7777) toelaten
Stel vraag H.10 enkel indien CH00900 =9999 of 7777
H.10 Hoe oud was jij toen jullie definitief apart gingen wonen?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 999) en weigering (code 777) toelaten
H.11 Wanneer werd de wettelijke echtscheiding uitgesproken?
Maand: 1 tot 16
[ENQ: winter, begin van het jaar=13; lente=14; zomer=15; herfst en winter, einde
van het jaar =16.]
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten

CH00900

CH01000

CH01100

CH01200
H.12 Jaar: 1940 - 2011
Weet niet (code 9999) en weigering (code 7777) toelaten
Stel vraag H.13 enkel indien CH01200 =9999 of 7777
H.13 Hoe oud was jij toen de wettelijke echtscheiding werd uitgesproken?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 999) en weigering (code 777) toelaten

A.

CH01300

Activiteit, studies en inkomen

Indien CX99912= 1 (TK jonger dan 14 jaar) OF CX99912= 2 (TK ouder dan 13 en jonger
dan 18), zeg: Ik stel nu eerst enkele vragen over je school.
Indien CX99912= 3 (TK ouder dan 17), zeg: Ik stel nu eerst enkele vragen over je
huidige of voorbije opleiding.
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Stel vraag A.1 enkel indien CX99912= 2 (TK ouder dan 13 en jonger dan
18) of 3 (TK ouder dan 17)
A.1.
Indien CX99912= 3 (groep 3), zeg: Volg je dagonderwijs?
Indien CX99912= 2 (groep 2), zeg: Ga je overdag nog naar school?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten

CA00100

Stel vragen A.2 t.e.m. A.3 enkel indien CX99912 = 1 (TK jonger dan
14 jaar) OF (CX99912 = 2 (TK ouder dan 13 en jonger dan 18) of 3
(TK ouder dan 17) EN CA00100= 1)
A.2.
Indien CX99912= 1 (groep 1), zeg: In welk leerjaar zit je nu?
Indien CX99912= 2 of 3 (groep 2 of 3), zeg In welk jaar zit je nu?
[ENQ: laat de respondent zelf antwoorden zonder kaart, vraag door indien
nodig]
1. 2e leerjaar van de basisschool
2. 3e leerjaar van de basisschool
3. 4e leerjaar van de basisschool
4. 5e leerjaar van de basisschool
5. 6e leerjaar van de basisschool
6. 1e middelbaar
7. 2e middelbaar
8. 3e middelbaar
9. 4e middelbaar
10. 5e middelbaar
11. 6e middelbaar
12. 7e middelbaar
13. 1e bachelor
14. 2e bachelor
15. 3e bachelor
16. 1e master
17. 2e master
18. 3e master
19. 4e master
20. Bachelor-na-bachelor (banaba)
21. Master-na-master (manama)
Geef foutmelding indien CX99912= 1 EN [CA00200 > 10 EN CA00200
≠ 77 of 99]
Geef foutmelding indien CX99912= 2 EN [CA00200 < 3 EN CA00200
> 15 EN CA00200 ≠ 77 of 99]
Geef foutmelding indien CX99912= 3 EN [CA00200 < 7 EN CA00200
≠ 77 of 99]
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten
Stel A.3 enkel indien CA00200 < 13 OF CA00200= 99 of 77
A.3.
Zit je op internaat?
1.Ja
2.Neen
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
A.4.
Indien CA00200< 6, zeg: Ben je ooit blijven zitten in de kleuterschool of in
de lagere school?
Indien CA00200>5 OF CA00100≠1, zeg: Ben je ooit blijven zitten in de
kleuterschool, in de lagere school of in het middelbaar onderwijs?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vragen A.5 tem A.6 array (01-08) enkel indien CA00400= 1
A.5. Hoe vaak ben je blijven zitten?
[ENQ: Blijven zitten in het hoger onderwijs wordt NIET meegeteld]
Aantal: 1 tot 08

CA00200

CA00300

CA00400

CA00500
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Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten
Antwoord op CA00500 kan maximaal 8 keer zijn
Stel vraag A.6 array (01-08) enkel indien CA00500 ≠ 77 of 99
A.6. (01-08)
Indien CA00500 = 1, zeg: In welk jaar ben je blijven zitten?
[ENQ: laat de respondent zelf antwoorden zonder kaart, vraag door indien
nodig]
Indien CA00500 > 1 EN A.6 voor eerste keer gesteld (dus CA00601 is
niet ingevuld), zeg: In welk jaar ben je de eerste keer blijven zitten?
[ENQ: laat de respondent zelf antwoorden zonder kaart, vraag door indien
nodig]
[ENQ: Indien kind meerdere keren in hetzelfde leerjaar is blijven zitten, duid
dit leerjaar dan telkens opnieuw aan op de volgende schermen]
Indien CA00500 > 1 EN A.6 al eerste keer gesteld (CA00601 is
ingevuld), zeg: In welk jaar ben je daarna nog blijven zitten?
[ENQ: laat de respondent zelf antwoorden zonder kaart, vraag door indien
nodig]
[ENQ: Indien kind meerdere keren in hetzelfde leerjaar is blijven zitten, duid
dit leerjaar dan telkens opnieuw aan op de volgende schermen]
1.
Kleuterschool
2.
1e leerjaar van de basisschool
3.
2e leerjaar van de basisschool
4.
3e leerjaar van de basisschool
5.
4e leerjaar van de basisschool
6.
5e leerjaar van de basisschool
7.
6e leerjaar van de basisschool
8.
1e middelbaar
9.
2e middelbaar
10.
3e middelbaar
11.
4e middelbaar
12.
5e middelbaar
13.
6e middelbaar
14.
7e middelbaar
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten
Maak variabele aan CA99901=’ aantal keer A.6 gesteld’ die telt hoe
vaak vraag A.6 gesteld is
Stel A.6 array(01-08) opnieuw enkel indien CA99901 < CA00500
(Hoe vaak TK is blijven zitten)
stel vragen A.7 t.e.m. A.10 enkel indien CA00100= 2 of 7 of 9 OF
[CA00200 > 5 EN CA00200 ≠ 77 of 99],
A.7.
In welke onderwijsvorm ben je het middelbaar begonnen?
[Toon Kaart]
1. Algemeen Secundair Onderwijs of ASO
2. Technisch Secundair Onderwijs of TSO
3. Beroepssecundair Onderwijs of BSO
4. Kunstsecundair Onderwijs of KSO
5. Buitengewoon Secundair Onderwijs of BuSO
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
A.8.
Ben je daarna van onderwijsvorm veranderd?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vragen A.9 t.e.m. A.10 enkel indien CA00801 (array 01-07)=1,
A.9. In welk jaar van het middelbaar zat je toen je van
onderwijsvorm veranderde?
[[ENQ: laat de respondent zelf antwoorden zonder kaart, vraag door indien
nodig]
[ENQ: Een verandering van studierichting kan tijdens een schooljaar of bij
het begin van een nieuw schooljaar. Vermeld het leerjaar waarin het kind de

CA00601CA00608

CA99901

CA00700

CA00801CA00807

CA00901CA00907

9

nieuwe studierichting startte]
[ENQ: Indien het kind twee keer veranderd is in 1 jaar, neem dan de laatste
verandering]
1. 1e middelbaar
2. 2e middelbaar
3. 3e middelbaar
4. 4e middelbaar
5. 5e middelbaar
6. 6e middelbaar
7. 7e middelbaar
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten
A.10.
Naar welke onderwijsvorm ben je toen overgeschakeld?
[ENQ: Indien het kind twee keer veranderd is in 1 jaar, neem dan de laatste
verandering]
[Toon Kaart]
1. Algemeen Secundair Onderwijs of ASO
2. Technisch Secundair Onderwijs of TSO
3. Beroepssecundair Onderwijs of BSO
4. Kunstsecundair Onderwijs of KSO
5. Buitengewoon Secundair Onderwijs of BuSO
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten

CA01001CA01007

 herhaal blok A.8 t.e.m. A.10, stel vraag A.8., A.9. en A.10.
maximaal 7 keer voor groep 2 en groep 3 (CX99912 = 2 of 3),
maximaal 3 keer voor groep 1 (CX99912 = 1)
Stel vraag A.11 enkel indien CA00200 < 13
A.11. De volgende vragen gaan over jouw school en hoe je je daar voelt.
In welke mate ga je akkoord of niet akkoord met volgende uitspraken?
[Toon Kaart]
1. Helemaal niet akkoord
2. Niet akkoord
3. Noch akkoord, noch niet akkoord
4. Akkoord
5. Helemaal akkoord
Weet niet (code 9) toelaten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ik vind het tof op school
Ik voel me ongelukkig als ik op school zit
De sfeer op school is goed
Ik heb een hekel aan school
Ik ga graag naar school
Ik voel me thuis op deze school
Ik zou liever niet meer naar school gaan

CA01101
CA01102
CA01103
CA01104
CA01105
CA01106
CA01107

Stel vraag A.12 enkel indien CA00200 > 12 EN CA00200 ≠ 77 of 99
A.12. De volgende vragen gaan over de hogeschool of universiteit en hoe
je je daar voelt. In welke mate ga je akkoord of niet akkoord met
volgende uitspraken?
[Toon Kaart]
1. Helemaal niet akkoord
2. Niet akkoord
3. Noch akkoord, noch niet akkoord
4. Akkoord
5. Helemaal akkoord
Weet niet (code 9) toelaten
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ik ben tevreden over mijn opleiding
Over het algemeen heb ik plezier in mijn studie
De inhoud van de vakken valt me sterk tegen
Ik zou graag van hogeschool of universiteit veranderen
Ik voel me ongelukkig op deze hogeschool of universiteit
Ik vind de meeste lessen te saai

CA01201
CA01202
CA01203
CA01204
CA01205
CA01206
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Stel vraag A.13 enkel indien [CX99912= 3 (groep 3)] OF [CX99912= 2
(groep 2) EN CA00100= 2 (TK volgt geen dagonderwijs)]
A.13. Wat is je hoogst behaalde diploma?
[ENQ: Koranschool: codeer als “ongeschoold”. ]
[Toon Kaart]
0. Ongeschoold – Geen diploma of getuigschrift
1. Lager onderwijs (gewoon of buitengewoon)
2. Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO): opleidingsvorm 1 en 2 –
tussenliggende graad van opleidingsvorm 3 en 4
3. Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO): getuigschrift opleidingsvorm 3 en
4
Lager secundair onderwijs (dwz. het derde leerjaar in het oud systeem of de
tweede graad in het nieuw systeem is met succes beëindigd)
4. Lager secundair algemeen vormend onderwijs (ASO)
5. Lager secundair technisch onderwijs (TSO)
6. Lager secundair kunstonderwijs (KSO)
7. Lager secundair beroepsonderwijs (BSO)
Hoger secundair onderwijs (dwz. het zesde leerjaar in het oud systeem of het
tweede leerjaar van de derde graad in het nieuw systeem is met succes beëindigd)
8. Hoger secundair algemeen vormend onderwijs (ASO)
9. Hoger secundair technisch onderwijs (TSO)
10. Hoger secundair kunstonderwijs (KSO)
11. Hoger secundair beroepsonderwijs (BSO – middenstandsopleiding of leertijd
en deeltijds beroepssecundair onderwijs inbegrepen)
Postsecundair (dwz. het zevende leerjaar of het derde leerjaar van de derde graad
van het gewoon secundair onderwijs (ASO – TSO – KSO – BSO) of van het
buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) of de vierde graad van het
beroepsonderwijs (BSO – ondernemersopleiding inbegrepen) is met succes
beëindigd)
12. Postsecundair niet-hoger onderwijs
Hoger niet-universitair onderwijs van het korte type (één cyclus)
13. Hoger niet-universitair onderwijs van het korte type (twee- of driejarige
opleiding) of bachelor in het hoger professioneel onderwijs (driejarige
opleiding)
14. Hoger niet-universitair onderwijs van het korte type: Voortgezette opleiding of
aanvullende bachelor (bachelor na bachelor) in het hoger professioneel
onderwijs
Hoger niet-universitair onderwijs van het lange type (twee cycli)
15. Hoger niet-universitair onderwijs van het lange type: Kandidaat (tweejarige
opleiding) of bachelor in het academisch onderwijs (driejarige opleiding)
16. Hoger niet-universitair onderwijs van het lange type: Licentiaat of master
(vier- of vijfjarige opleiding)
17. Hoger niet-universitair onderwijs van het lange type: Voortgezette opleiding of
aanvullende master (master na master)
Hoger universitair onderwijs
18. Hoger universitair onderwijs: Kandidaat (tweejarige opleiding) of bachelor
(driejarige opleiding)
19. Hoger universitair onderwijs: Licentiaat of master (minimum vierjarige
opleiding) (geneeskunde en dierengeneeskunde inbegrepen)
20. Hoger universitair onderwijs: Voortgezette opleiding of aanvullende master
(master na master)
21. Hoger universitair onderwijs: Doctoraat met proefschrift
Andere
22. Andere
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten

CA01300

*Zakgeld*
Stel vragen A.14 t.e.m. A.20 enkel indien [CX99905 = 1 of 2 (groep 1 of 2)] OF [CX99905
= 3 (groep 3) EN CA00100 = 1 (volgt dagonderwijs)]
De volgende vragen gaan over het zakgeld dat je krijgt van je ouders [groep 1 (CX99905
= 1): mama en papa].
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Stel vragen A.14 t.e.m. A.15 enkel indien MH99900 = 1 (intact
huwelijk in 1 huishouden) of 2 (gehuwde LAT-relatie) of 6 (midechtscheiding, in 1 HH)
A.14. Krijg jij zakgeld van je ouders?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vraag A.15 enkel indien CA01400 = 1
A.15. Hoeveel zakgeld krijg je gemiddeld?
Bedrag: 1 tot 99999€
Weet niet (code 999999) en weigering (code 777777) toelaten
Enkel indien CA01501 ≠ 999999 of 777777
Per: 1=week; 2=maand; 3=jaar
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vragen A.16 t.e.m. A.17 enkel indien MH99900 = 4 (feitelijk
gescheiden, aparte HH, zonder echtscheidingsprocedure) of 5 (feitelijk
gescheiden, aparte HH, echtscheidingsprocedure lopende) of 7
(wettelijk gescheiden) EN CH00300 ≠ 3 (moeder niet overleden)
A.16.
Krijg jij zakgeld van je moeder [groep 1 (CX99905 = 1):
mama]?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vraag A.17 enkel indien CA01600 = 1
A.17.
Hoeveel zakgeld krijg je gemiddeld van je moeder [groep
1 (CX99905 = 1): mama]?
Bedrag: 1 tot 99999€
Weet niet (code 999999) en weigering (code 777777) toelaten
Enkel indien CA01701 ≠999999 en 777777
Per: 1=week; 2=maand; 3=jaar
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten

CA01400

CA01501

CA01502

CA01600

CA01701

CA01702

Stel vragen A.18 t.e.m. A.19 enkel indien MH99900 = 4 (feitelijk
gescheiden, aparte HH, zonder echtscheidingsprocedure) of 5 (feitelijk
gescheiden, aparte HH, echtscheidingsprocedure lopende) of 7
(wettelijk gescheiden) EN CH00300 ≠ 2 (vader niet overleden)
A.18.
Krijg jij zakgeld van je vader [groep 1 (CX99905 = 1):
papa]?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vraag A.19 enkel indien CA01800 = 1
A.19.
Hoeveel zakgeld krijg je gemiddeld van je vader [groep 1
(CX99905 = 1): papa]?
Bedrag: 1 tot 99999€
Weet niet (code 999999) en weigering (code 777777) toelaten
Enkel indien CA01901 ≠999999 en 777777
Per: 1=week; 2=maand; 3=jaar
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vraag A.20 enkel indien CA01400 = 1 OF CA01600 = 1 OF
CA01800 = 1
A.20. Wat moet jij meestal zelf betalen met je zakgeld? Je mag
meerdere antwoorden geven.

CA01800

CA01901

CA01902

[Toon Kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
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Codering met 8 dummies (0/1)
1. Kleren of schoenen
2. Schoolmateriaal
3. Lidgeld of materiaal voor sportclub of hobbyvereniging
4. Uitgaan
5. Gsmkosten
6. Reizen
7. Persoonlijke voorwerpen zoals MP3, iPod, cd's, playstation, make-up,
verjaardagcadeaus vrienden, gadgets enz.
8. Niets van bovenstaande
Indien CA02008=1 dan CA02001-07 automatisch = 0
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

CA02001
CA02002
CA02003
CA02004
CA02005
CA02006
CA02007
CA02008
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*Activiteiten*
Stel vragen A.21 t.e.m. A.29. enkel indien CX99905 = 2 of 3 (groep 2 of 3)
Nu volgen enkele vragen over je werk en jouw dagelijkse activiteiten.
CA02100
A.21. Welke situatie is momenteel op jou van toepassing?

[Toon Kaart]
(Kaart wordt aangepast in verschillende versies van kaartenboeken.)
Voor groep 2 (CX99905 = 2) enkel items 1,2,3 en 13 tonen.
Voor groep 3 (CX99905 = 3) alle items tonen.
1. Leerling of student
2. In beroepsopleiding of onbetaalde stage
3. Op leercontract of betaalde stage
4. Voltijdse loopbaanonderbreking (incl. ouderschapsverlof) of voltijds
tijdskrediet
5. Loontrekkende
6. Zelfstandige in hoofdberoep of vrij beroep
7. Help(st)er of meewerkend familielid
8. Huisvrouw of huisman
9. Werkloos (werkzoekend)
10. In langdurig ziekteverlof of permanente arbeidsongeschiktheid
11. Met pensioen
12. Met brugpensioen
13. Andere
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten
Stel vragen A.22 t.e.m. A.25 enkel indien CA02100 = 4 of 5 of 6 of
7
De volgende vragen gaan over je huidig beroep.
[ENQ: Indien respondent meerdere beroepen tegelijk uitoefent, gaat het
enkel over het hoofdberoep.]
[ENQ: Indien respondent 2 verschillende jobs uitoefent met evenveel
arbeidsuren (bijvoorbeeld 2 jobs van 50%), dan mag respondent zelf één
van beide beroepen kiezen.]
A.22.
Wat is je huidig beroep?
[ENQ: noteer de naam van het beroep.]
Weet niet (code 999) en weigering (code 777) toelaten

CA02200

A.23.
Wat houdt je beroep precies in?
[ENQ: noteer volgende aspecten van de job: taken, sector, inhoud,…]
Weet niet (code 999) en weigering (code 777) toelaten

CA02300

A.24.

CA02400

In welke categorie plaats jij jezelf?

[Toon Kaart]
1. Ongeschoolde arbeider/arbeidster
2. Geschoolde arbeider/arbeidster
3. Bediende
4. Hoger bediende/kader
5. Kleine zelfstandige/handelaar
6. Landbouwer/landbouwster
7. Vrij beroep
8. Zelfstandig ondernemer of groothandelaar
9. Andere
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten
A.25.

Werk je voltijds of deeltijds?

CA02500

[Toon Kaart]
1
2
3
4
5

Voltijds (95% of meer)
Deeltijds 75% tot 94%
Deeltijds 50% tot 74%
Deeltijds 25% tot 49%
Deeltijds minder dan 25%
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Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten

*Inkomen*
Stel vragen A.26 t.e.m. A.29 enkel indien CA02100 = 3 of 4 of 5 of 6 of 7 of 8 of 9 of 10 of
11 of 12 of 13 of 77 of 99
Nu willen we graag wat vragen stellen over je inkomen.
A.26. Hoeveel bedroeg jouw persoonlijk netto maandelijks inkomen
CA02600
de voorbije maand? Hieronder verstaan we elk inkomen via arbeid of
via een uitkering zoals werkloosheid, ziekte,… Gelieve alles op te
tellen, zoals loon, maaltijdcheques, enz.
[ENQ: Indien het voorbije maand om een bijzondere maand ging waarin de
respondent bijvoorbeeld vakantiegeld of een 13de maand kreeg uitbetaald,
neem dan de voorafgaande maand of de meest recente regelmatige maand.]
[ENQ: Zelfstandigen dienen een schatting te maken van het maandelijkse
netto-inkomen na aftrek van alle professionele kosten en belastingen.]

[Toon Kaart]
88. respondent heeft geen eigen inkomen
1. Minder dan 250,00 €
2. 250 - 374,99 €
3. 375 – 499,99 €
4. 500 – 624,99 €
5. 625 – 749,99 €
6. 750 – 874,99 €
7. 875 – 999,99 €
8. 1000 – 1124,99 €
9. 1125 – 1249,99 €
10. 1250 – 1499,99 €
11. 1500 – 1749,99 €
12. 1750 – 1999,99 €
13. 2000 – 2249,99 €
14. 2250 – 2499,99 €
15. 2500 – 2999,99 €
16. 3000 – 3749,99 €
17. 3750 – 4999,99 €
18. 5000 – 5999,99 €
19. 6000 – 6999,99 €
20. 7000 – 7999,99 €
21. 8000 – 8999,99 €
22. 9000 – 9999,99 €
23. 10000€ of meer
Weet niet (code 99), niet van toepassing (code 88) en weigering (code
77) toelaten
A.27. Hoe moeilijk of makkelijk kan je met dit inkomen rondkomen?

CA02700

[Toon Kaart]
1
Zeer moeilijk
2
Moeilijk
3
Eerder moeilijk
4
Eerder gemakkelijk
5
Gemakkelijk
6
Zeer gemakkelijk
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
A.28. Moet je iets betalen aan je ouders om thuis te mogen wonen?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vraag A.29 enkel indien CA02800 = 1
A.29. Hoeveel moet je betalen?
Bedrag : 1 tot 99999 €
Weet niet (code 999999) en weigering (code 777777) toelaten

CA02800

CA02901
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Enkel indien CA02901 ≠ 999999 en 777777
Per: 1=week; 2=maand; 3=jaar
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten

T.

CA02902

Taakverdeling

Nu volgen een aantal vragen over de taken die je thuis doet.
Stel vragen T.1 t.e.m. T.3 enkel indien MH99900 = 1 of 2 of 6 (kind van
gehuwde ouders)
T.1
Hoe vaak doe jij thuis de volgende taken?

[Toon Kaart]
1. Nooit
2. Minder dan 1 keer per maand
3. 1 keer per maand
4. Verschillende keren per maand (maar niet wekelijks)
5. 1 keer per week
6. Verschillende keren per week (maar niet dagelijks)
7. Dagelijks
Weet niet (code 99) toelaten
Bij item 6 ook niet van toepassing (code 88) toelaten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Koken
De afwas doen of de afwasmachine uitladen
Boodschappen doen
Strijken
Schoonmaken
In de tuin werken of het gras afrijden [ENQ: 88= respondent heeft
geen tuin]
De vuilnisbakken buiten zetten

T.2
Heb jij een broer of zus van jonger dan 10 jaar die bij je thuis
woont?
1. Ja
2. Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

CT00101
CT00102
CT00103
CT00104
CT00105
CT00106
CT00107

CT00200

Stel vraag T.3 enkel indien CT00200 = 1
T.3
Hoe vaak help jij je broers of zussen met [items invullen] ?
[ENQ: 88= broer of zus doet dit zelf]
[Toon Kaart]
1. Nooit
2. Minder dan 1 keer per maand
3. 1 keer per maand
4. Verschillende keren per maand (maar niet wekelijks)
5. 1 keer per week
6. Verschillende keren per week (maar niet dagelijks)
7. Dagelijks
Niet van toepassing (code 88), weigering (77) en weet niet (code 99)
toelaten
1.
2.
3.

Aankleden
Huiswerk maken
Eten geven

CT00301
CT00302
CT00303

Stel vragen T.4 t.e.m. T.6 enkel indien MH99900 = 4 of 5 of 7 (kind van
gescheiden ouders) EN CH00300 ≠ 3 (moeder niet overleden)
T.4
Hoe vaak doe jij de volgende taken bij je moeder [groep 1
(CX99905 = 1): mama] thuis?
[ENQ: 66= respondent is nooit bij moeder thuis]

[Toon Kaart]

16

1. Nooit
2. Minder dan 1 keer per maand
3. 1 keer per maand
4. Verschillende keren per maand (maar niet wekelijks)
5. 1 keer per week
6. Verschillende keren per week (maar niet dagelijks)
7. Dagelijks
Weet niet (code 99) toelaten
Bij item 6 ook niet van toepassing (code 88) toelaten
66 = respondent is nooit bij moeder thuis.
IF CT00401 = 66, automatisch waarde 66 invullen in alle items
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Koken
De afwas doen of de afwasmachine uitladen
Boodschappen doen
Strijken
Schoonmaken
In de tuin werken of het gras afrijden [ENQ: 88= respondent heeft
geen tuin]
7. De vuilnisbakken buiten zetten

Stel vraag T.5 enkel indien CT00401 ≠ 66
T.5
Heb jij een broer of zus van jonger dan 10 jaar die bij je
moeder [groep 1 (CX99905 = 1): mama] thuis woont?
1. Ja
2. Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

CT00401
CT00402
CT00403
CT00404
CT00405
CT00406
CT00407

CT00500

Stel vraag T.6 enkel indien CT00500 = 1
T.6
Hoe vaak help jij je broers of zussen met [items invullen] bij je
moeder [groep 1 (CX99905 = 1): mama] thuis?
[ENQ: 88= broer of zus doet dit zelf]

[Toon Kaart]
1. Nooit
2. Minder dan 1 keer per maand
3. 1 keer per maand
4. Verschillende keren per maand (maar niet wekelijks)
5. 1 keer per week
6. Verschillende keren per week (maar niet dagelijks)
7. Dagelijks
Niet van toepassing (code 88), weigering (code 77) en weet niet (code
99) toelaten
1. Aankleden
2. Huiswerk maken
3. Eten geven

CT00601
CT00602
CT00603

Stel vragen T.7 t.e.m. T.9 enkel indien MH99900 = 4 of 5 of 7 (kind van
gescheiden ouders) EN CH00300 ≠ 2 (vader niet overleden)
T.7
Hoe vaak doe jij de volgende taken bij je vader [groep 1
(CX99905 = 1): papa] thuis?
[ENQ: 66= respondent is nooit bij vader thuis]

[Toon Kaart]
1. Nooit
2. Minder dan 1 keer per maand
3. 1 keer per maand
4. Verschillende keren per maand (maar niet wekelijks)
5. 1 keer per week
6. Verschillende keren per week (maar niet dagelijks)
7. Dagelijks
Weet niet (code 99) toelaten
Bij item 6 ook niet van toepassing (code 88) toelaten
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66 = respondent is nooit bij vader thuis.
IF CT00701 = 66, automatischwaarde 66 invullen in alle items
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Koken
De afwas doen of de afwasmachine uitladen
Boodschappen doen
Strijken
Schoonmaken
In de tuin werken of het gras afrijden [ENQ: 88= respondent heeft
geen tuin]
7. De vuilnisbakken buiten zetten

Stel vraag T.8 enkel indien CT00701 ≠ 66
T.8
Heb jij een broer of zus van jonger dan 10 jaar die bij je vader
[groep 1 (CX99905 = 1): papa] thuis woont?
1. Ja
2. Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

CT00701
CT00702
CT00703
CT00704
CT00705
CT00706
CT00707

CT00800

Stel vraag T.9 enkel indien CT00800 = 1
T.9
Hoe vaak help jij je broers of zussen met [items invullen] bij je
vader [groep 1 (CX99905 = 1): papa] thuis?
[ENQ: 88= broer of zus doet dit zelf]

[Toon Kaart]
1. Nooit
2. Minder dan 1 keer per maand
3. 1 keer per maand
4. Verschillende keren per maand (maar niet wekelijks)
5. 1 keer per week
6. Verschillende keren per week (maar niet dagelijks)
7. Dagelijks
Niet van toepassing (code 88), weigering (code 77) en weet niet (code
99) toelaten
1. Aankleden
2. Huiswerk maken
3. Eten geven
Stel vraag V.1 enkel indien CX99912 = 2 of 3 (groep 2 of 3)
V. 1
In welke mate ga je akkoord of niet akkoord met de volgende
uitspraken?

CT00901
CT00902
CT00903

[Toon Kaart]
1.
Helemaal niet akkoord
2.
Niet akkoord
3.
Noch akkoord noch niet akkoord
4.
Akkoord
5.
Helemaal akkoord
9.
Weet niet
Weet niet (code 9) toelaten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Een werkende moeder kan een even warme en hechte relatie met
haar kinderen hebben als een moeder die niet buitenshuis werkt
Een kind dat nog niet naar school gaat zal eronder lijden wanneer
zijn of haar moeder buitenshuis werkt.
Een job is prima maar wat de meeste vrouwen eigenlijk willen is
een huis en kinderen.
Het hebben van een job is voor een vrouw de beste manier om
onafhankelijk te zijn.
Zowel mannen als vrouwen moeten een deel van het huishoudelijk
inkomen inbrengen.
Over het algemeen zijn vaders net zo geschikt om voor hun
kinderen te zorgen als moeders.
Mannen kunnen in relaties minder goed met emoties omgaan dan
vrouwen.

CV00101
CV00102
CV00103
CV00104
CV00105
CV00106
CV00107
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8.

Kinderen lijden er vaak onder als hun vader te veel benomen is
door zijn werk.
9. Als de ouders uit elkaar gaan, is het beter dat het kind bij de
moeder blijft eerder dan bij de vader.
10. Huisvrouw of huisman zijn geeft evenveel voldoening als het
hebben van een betaalde job.

R.

CV00108
CV00109
CV00110

Partnerrelatie (seksualiteit en relaties)

Stel vragen R.1 t.e.m. R.4 enkel indien [CX99912 = 1 (groep 1) EN
CX00600= 2 (vrouw)] OF [CX99912 = 2 of 3 (groep 2 of 3)]
[ENQ: DOOR DE INTERVIEWER ZELF IN TE VULLEN, verschijnt in CAPI]
R.1.
[ENQ: Zijn er op dit moment van het interview andere personen dan de
respondent(e) aanwezig in dezelfde ruimte?]
1. Ja
2. Neen
Stel vraag R.2 enkel indien CR00100=1
R.2.
[ENQ: Duid de aanwezige perso(o)n(en) aan. Meerdere antwoorden
mogelijk]
1. (Stief)ouders/vader/moeder
2. Broers of zussen
3. Stief- of halfbroers- of zussen
4. Grootouders
5. Een vriend of vriendin
6. Partner/echtgeno(o)t(e)
7. Andere volwassene(n)
Weet niet (code 9) toelaten

CR00100

CR00201
CR00202
CR00203
CR00204
CR00205
CR00206
CR00207

Stel vragen R.5 t.e.m. R.11 enkel indien CX99912 ≠ 1 (niet groep 1)
Op [Toon Kaart tot en met [Toon Kaart staan vragen over je relaties en een
aantal persoonlijke ervaringen. Lees de kaart en geef je antwoord op de
vraag.
[ENQ: Lees de vragen niet luidop voor tenzij de respondent echt hulp nodig heeft.]
[ENQ: seks zijn alle seksuele handelingen: oraal, vaginaal en anaal]
[Toon Kaart]
(A) Heb je ooit al met iemand seks gehad?
CR00500
R.5.
Wat is jouw antwoord op vraag A?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vragen R.6 t.e.m. R.10 enkel indien CR00500=1
[ENQ: Lees de vraag niet luidop voor tenzij de respondent echt hulp nodig
heeft.]
[ENQ: indien respondent antwoordt met halve jaren of maanden, neem dan de
dichtstbijzijnde leeftijd]
[Toon Kaart]
(B) Hoe oud was je toen je voor de eerste keer seks had met iemand?
R.6. Wat is jouw antwoord op vraag B?
Leeftijd: 0 tot 60
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten

CR00600

[ENQ: Lees de vraag niet luidop voor tenzij de respondent echt hulp nodig
heeft.]
[Toon Kaart]
(C) Met hoeveel verschillende personen heb je al seks gehad?
R.7. Wat is jouw antwoord op vraag C?
Aantal: 0 tot 50

CR00700
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Weigering (code 777) en weet niet (code 999) toelaten
[ENQ: Lees de vraag niet luidop voor tenzij de respondent echt hulp nodig
heeft.]
[Toon Kaart]
(D) Hoe vaak ben je beschermd tegen zwangerschap, wanneer je seks hebt?
[ENQ: Indien respondent homoseksueel is, geef code 8]
1. Nooit
2. Zelden
3. Soms
4. Vaak
5. Altijd
Weigering (code 7), niet van toepassing (code 8) en weet niet (code 9)
toelaten
R.8. Wat is jouw antwoord op vraag D?
[ENQ: geef juiste code in, bij weigering code 7; indien de respondent het echt
niet weet vul dan code 9 in]
[ENQ: Lees de vraag niet luidop voor tenzij de respondent echt hulp nodig
heeft.]
[Toon Kaart]
(E) Hoe vaak ben je beschermd tegen SOA’s zoals aids en chlamydia,
wanneer je seks hebt?
1. Nooit
2. Zelden
3. Soms
4. Vaak
5. Altijd
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
R.9. Wat is jouw antwoord op vraag E?
[ENQ: geef juiste code in, bij weigering code 7; indien de respondent het echt
niet weet vul dan code 9 in]
[ENQ: Lees de vraag niet luidop voor tenzij de respondent echt hulp nodig
heeft.]
[Toon Kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
(F) Welke voorbehoedsmiddelen gebruiken jij of de partner waarmee je seks
hebt? Je mag meerdere antwoorden geven.
1. Condoom
2. Terugtrekken
3. De pil
4. De vaginale ring (nuva-ring)
5. De anticonceptiepleister (evra)
6. Staafje (implanon)
7. Spiraaltje
8. De noodpil (de morning after pil)
9. Andere
10. Geen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Codering met 10 dummies (0/1)
Indien code 7 of 9: automatisch invullen in alle items.

CR00800

CR00900

CR01001
CR01002
CR01003
CR01004
CR01005
CR01006
CR01007
CR01008
CR01009
CR01010

R.10.
Wat is jouw antwoord op vraag F?
[ENQ: Lees de vraag niet luidop voor tenzij de respondent echt hulp nodig heeft.]
[Toon Kaart]
(G) Met wie praat je over seks? Je mag meerdere antwoorden geven.
1.
2.
3.
4.

Met
Met
Met
Met

mijn
mijn
mijn
mijn

moeder
vader
broer(s)
zus(sen)

CR01101
CR01102
CR01103
CR01104
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Met
Met
Met
Met
Met
Met

andere familie
mijn partner
mijn vrienden of vriendinnen
een leerkracht
een (huis)arts
niemand

R.11. Wat is jouw antwoord op vraag G?
[ENQ: Geef juiste code in, bij weigering code 77; indien de respondent het echt niet
weet vul dan code 99 in]
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Codering met 10 dummies (0/1)
Indien code 7 of 9: automatisch invullen in alle items.
If CR00900=10 (niemand), zijn alle andere dummies automatisch 0
Stel vraag R.3 enkel indien CX00600= 2 (vrouw) EN CX99912 = 1 of 2
(groep 1 of 2)
R.3.
Nu volgen een aantal vragen over jezelf. Heb jij je eerste
maandstonden al gehad?
1. Ja
2. Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag R.4 enkel indien [CX00600= 2 (vrouw) EN CX99912 = 3 (groep
3)] OF CR00300=1
R.4.
Hoe oud was je toen je voor het eerst je maandstonden kreeg?
[ENQ: indien respondent antwoordt met halve jaren of maanden, neem dan de
dichtstbijzijnde leeftijd]
Leeftijd: 0 tot 40
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten
Stel vragen R.12 t.e.m. R.19 enkel indien CX99912 ≠ 1 (niet groep 1)
Hierna stellen we enkele vragen over de eventuele partnerrelaties die je
hebt gehad. We bedoelen enkel relaties die minstens drie maanden duren of
geduurd hebben.
Stel vraag R.12 enkel indien CX99912 = 2 (groep 2) OF [CX99912 = 3
(groep 3) EN CH00400= 1 of 2 of 7 of 9 (nog nooit gehuwd)]
R.12. Heb jij al een relatie van minstens drie maanden gehad?
1. Ja
2. Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vragen R.13 t.e.m. R.19 enkel indien [CR01200=1] OF [CX99912 =
3 (groep 3) EN CH00400≠1 of 2 (ooit gehuwd)],
R.13.
Indien CR01200=1, zeg: Hoe oud was je toen je voor het eerst zo'n
relatie had?
Indien CX99912 = 3 (groep 3) EN CH00400≠1 of 2 (ooit gehuwd), zeg:
Hoe oud was je toen je voor het eerst een relatie van minstens drie
maanden had?
[ENQ: indien respondent antwoordt met halve jaren of maanden, neem dan de
dichtstbijzijnde leeftijd]
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 999) en weigering (code 777) toelaten
Stel vraag R.14 enkel indien [CX99912=2 (groep 2)] OF [CX99912=3
(groep 3) EN CH00400≠3 (niet gehuwd)],
R.14.
Heb je momenteel een relatie die al minstens drie maanden
duurt?
1. Ja
2. Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

CR01105
CR01106
CR01107
CR01108
CR01109
CR01110

CR00300

CR00400

CR01200

CR01300

CR01400

Stel R.15 t.e.m. R.19 enkel indien [CR01400=1] OF [CX99912 = 3
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(groep 3) EN CH00400= 3 (gehuwd)]
R.15.
De volgende vragen gaan over je huidige relatie. Woont je
partner bij jou?
1. Ja
2. Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

CR01500

R.16.
Is je partner ooit gescheiden?
1. Ja
2. Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

CR01600

R.17.
Zijn de ouders van je partner ooit gescheiden?
1. Ja
2. Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

CR01700

R.18.
In welke mate ga je akkoord of niet akkoord met de volgende
uitspraken over de relatie met je partner?
[Toon kaart]
1
2
3
4
5
6
7
Helemaal niet
Noch akkoord,
Helemaal
akkoord
noch niet akkoord
akkoord
Weet niet (code 99) toelaten
1.
2.
3.
4.
5.

We hebben een goede relatie
Mijn relatie met mijn partner is zeer stabiel
Mijn relatie met mijn partner is sterk
Mijn relatie met mijn partner maakt me gelukkig
Ik voel me echt deel van een team met mijn partner

R.19.
Hoe gelukkig of ongelukkig voel jij je in jouw relatie?
[Toon kaart]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ongelukkig
Gelukkig
Perfect gelukkig
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten

CR01801
CR01802
CR01803
CR01804
CR01805
CR01900

*Toekomstgerichtheid*
De volgende vragen gaan over je toekomstplannen.
Stel vraag R.20 enkel indien CX99912 = 3 (groep 3)
R.20.
Ben je van plan de komende 3 jaar het ouderlijke huis te verlaten?
We hebben het niet over in de week op kot gaan.
[Toon kaart]
1.
Neen, zeker niet
2.
Neen, waarschijnlijk niet
3.
Ja, waarschijnlijk wel
4.
Ja, zeker wel
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag R.21 enkel indien CX99912 = 1 of 2 (groep 1 of 2) OF [CX99912 =
3 (groep 3) EN IF CH00400 = 1 of 2 of 7 of 9 (niet gehuwd)]
R.21.
Wil je ooit trouwen?
[Toon kaart]
1.
Neen, zeker niet
2.
Neen, waarschijnlijk niet
3.
Ja, waarschijnlijk wel
4.
Ja, zeker wel
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag R.22 enkel indien CX99912 = 3 (groep 3) EN IF CH00400 = 1 of 7
of 9 (nooit gehuwd)
R.22.
Wil je ooit een samenlevingscontract afsluiten? Met een
samenlevingscontract bedoelen we dat je samenwoont met een partner en

CR02000

CR02100

CR02200
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dat jullie die relatie in het gemeentehuis of bij de notaris officieel laten
registreren.
[Toon kaart]
1.
Neen, zeker niet
2.
Neen, waarschijnlijk niet
3.
Ja, waarschijnlijk wel
4.
Ja, zeker wel
5.
Ik ken dit niet
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag R.23. enkel indien CX99912 = 3 (groep 3) EN [CR02100 = 3 of 4
(denkt ooit te trouwen) OF CH00400 = 3 of 7 of 9 (momenteel gehuwd)]
R.23.
Indien CH00400 = 3 (gehuwd); zeg: Hoe hoog schat je persoonlijk de
kans in op 100 dat jouw huwelijk zal eindigen in een echtscheiding?
Indien CR02100 = 3 of 4; zeg: Stel dat je ooit trouwt, hoe hoog schat je dan
de kans op 100 in dat jouw huwelijk eindigt in een echtscheiding?
1.
Percentage: 0 tot 100
Weigering (code 777) en weet niet (code 999) toelaten
Stel vragen R.24 t.e.m. R.25. enkel indien CX99912 = 2 of 3 (groep 2 of 3)
De volgende vragen gaan over het krijgen van kinderen.
R.24.
Heb je zelf al kinderen?
1.
Ja
2.
Neen
Weigering (code 7) toelaten
Stel vraag R.25. enkel indien CR02400 = 1
R.25.
Hoeveel kinderen heb je?
Aantal kinderen: 1 tot 12
Weigering (code 77) toelaten
R.26. Indien CX99912 = 1 (groep 1), zeg: Wil je ooit een kind?
Indien CX99912 = 2 of 3 (groep 2 of 3) EN CR02400 = 2 of 7, zeg: Wil je ooit
een kind?
Indien CX99912 = 2 of 3 (groep 2 of 3) EN CR02400 = 1, zeg: Wil je ooit nog
een kind?
Instructie indien CX99912 = 1 (groep 1):[ENQ: 8= respondent heeft al kinderen]
[Toon kaart]
1.
Neen, zeker niet
2.
Neen, waarschijnlijk niet
3.
Ja, waarschijnlijk wel
4.
Ja, zeker wel
Weigering (code 7), niet van toepassing (code 8) en weet niet (code 9)
toelaten
R.27. Indien CR02400 = 1, zeg: Hoeveel kinderen ben je van plan in de
toekomst nog te krijgen of te adopteren?
Indien CR02400 = 2 of 7 of ‘leeg’, vraag: Hoeveel kinderen ben je van plan in
de toekomst te krijgen of te adopteren?
[ENQ: Het aantal kinderen dat respondent reeds heeft, wordt NIET meegeteld;
Kinderen waarvan respondent of zijn/haar partner eventueel zwanger is worden WEL
meegeteld.]
Aantal: 0 tot 12
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
Stel vraag V.2 enkel indien CX99912 = 2 of 3 (groep 2 of 3)
V. 2
In welke mate ga je akkoord of niet akkoord met de volgende
uitspraken?
[Toon kaart]
1.
Helemaal niet akkoord
2.
Niet akkoord
3.
Noch akkoord noch niet akkoord
4.
Akkoord
5.
Helemaal akkoord
Weet niet (code 9) toelaten

CR02300

CR02400

CR02500

CR02600

CR02700
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1.
2.

Het huwelijk is verouderd
Het is prima als partners willen samenwonen zonder dat zij van plan zijn
om te trouwen
3. Het huwelijk is een band voor het leven die nooit verbroken mag worden
4. Uit elkaar gaan is de beste oplossing in geval van een ongelukkige
relatie, ook als er kinderen zijn
5. Een vrouw moet kinderen krijgen om gelukkig te zijn
6. Een man moet kinderen krijgen om gelukkig te zijn
7. Een kind heeft een thuis met een vader en een moeder nodig om
gelukkig te kunnen opgroeien
8. Als een alleenstaande vrouw kinderen wil krijgen en opvoeden, dan moet
dat kunnen
9. Jongeren van 18 à 20 jaar moeten zelfstandig gaan wonen
10. Partners van hetzelfde geslacht moeten dezelfde rechten hebben als
heteroseksuele koppels

D.

CV00201
CV00202
CV00203
CV00204
CV00205
CV00206
CV00207
CV00208
CV00209
CV00210

Huwelijk en echtscheiding

Stel vragen D.1 t.e.m. D.14 enkel indien MH99900 = 4 of 5 of 7 (de ouders van de
respondent(e) zijn ooit wettelijk of feitelijk gescheiden)

*Gevoelens t.a.v. echtscheiding ouders*
Indien MH99900 = 4 of 5 (ouders zijn feitelijk gescheiden), zeg: De volgende
vragen gaan over de scheiding van je ouders [groep 1 (CX99912 = 1): mama
en papa].
Indien MH99900 = 7 (ouders zijn wettelijk gescheiden), zeg: De volgende
vragen gaan over de echtscheiding van je ouders [groep 1 (CX99912 = 1):
mama en papa].
D.1.
Hoe oud was je toen je ouders [groep 1 (CX99912 = 1): mama en
papa] definitief apart gingen wonen?
Leeftijd: 0 tot 99 jaar
666 = Voor de geboorte van respondent
Weigering (code 777) en weet niet (code 999) toelaten
D.2.
Heb je nog herinneringen aan de periode dat je ouders [groep 1
(CX99912 = 1): mama en papa] definitief apart gingen wonen?
1.
Ja
2.
Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vragen D.3. t.e.m. D.4. enkel indien CD00200 = 1 (nog
herinneringen aan scheiding).
D.3.
Hoe vaak had je volgende gevoelens door de scheiding van je
ouders [groep 1 (CX99912 = 1): mama en papa]?
[Toon kaart]
1. Nooit
2. Zelden
3. Soms
4. Vaak
5. (Bijna) altijd
9. Ik herinner het mij niet meer
1.
2.
3.
4.
5.
6.

hoe vaak was je boos op je moeder [groep 1 (CX99912 = 1):
mama]?
hoe vaak was je boos op je vader [groep 1 (CX99912 = 1): papa]?
hoe vaak voelde jij je verdrietig?
hoe vaak was je bang?
hoe vaak voelde jij je opgelucht?
Hoe vaak voelde jij je schuldig?

CD00100

CD00200

CD00301
CD00302
CD00303
CD00304
CD00305
CD00306
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D.4.
Zijn volgende uitspraken waar of niet waar voor jou?
[Toon kaart]
1. Helemaal niet waar
2. Niet waar
3. Noch waar, noch niet waar
4. Waar
5. Helemaal waar
Weet niet (code 9) toelaten
1.
2.

3.
4.

Je had het zien aankomen dat je ouders [groep 1 (CX99912 = 1):
mama en papa] uit elkaar wilden gaan
Voordat je ouders [groep 1 (CX99912 = 1): mama en papa] apart
zijn gaan wonen, hebben ze je uitgelegd waarom ze uit elkaar
gingen
Toen je ouders [groep 1 (CX99912 = 1): mama en papa] uit elkaar
gingen, hebben ze je gezegd dat het niet jouw schuld was
Toen je ouders [groep 1 (CX99912 = 1): mama en papa] uit elkaar
gingen, voelde je je opgelucht dat alles voorbij was

CD00401
CD00402

CD00403
CD00404

Stel vraag D.5. enkel indien CX99912 = 2 of 3 (groep 2 of 3) EN CH00300 = 1
(beide ouders nog in leven)
D.5.
Hoe vaak denk of voel jij het volgende?
[Toon kaart]
1.
Nooit
2.
Zelden
3.
Soms
4.
Vaak
5.
(Bijna) altijd
Weet niet (code 9) toelaten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Ik hoop dat de relatie tussen mijn ouders verbetert.
Ik maak me zorgen of ik wel genoeg tijd doorbreng met elk van mijn
ouders.
Mijn ouders en ik kunnen samen familieproblemen oplossen.
Ik vind mezelf een loopjongen voor mijn ouders om bijvoorbeeld
berichtjes te brengen of regelingen te treffen.
Sinds de scheiding vind ik het moeilijker om mijn vader dingen te vragen
die ik van hem nodig heb zoals geld, tijd of raad.
Sinds de scheiding vind ik het moeilijker om mijn moeder dingen te
vragen die ik van haar nodig heb zoals geld, tijd of raad.
De scheiding van mijn ouders raakt me nog altijd.
Ik voel me op mijn gemak om bij mijn vader over mijn moeder te praten.
Ik voel me op mijn gemak om bij mijn moeder over mijn vader te praten.
Wanneer ik aan belangrijke toekomstige gebeurtenissen denk zoals
afstuderen, huwelijken of geboortes waar mijn ouders allebei zullen zijn,
dan maak ik me zorgen over hoe ze zich zullen gedragen.
Ik maak me zorgen over bij wie van de familie ik zou moeten zijn of zal
zijn tijdens belangrijke feestdagen of bij speciale gelegenheden.
Mijn ouders zeggen dingen over elkaar waar ik me ongemakkelijk bij
voel.
Bij allebei mijn ouders thuis voel ik me op mijn gemak, alsof ik er thuis
hoor.
Mijn moeder stelt veel vragen over mijn vader
Mijn vader stelt veel vragen over mijn moeder

CD00501
CD00502
CD00503
CD00504
CD00505
CD00506
CD00507
CD00508
CD00509
CD00510
CD00511
CD00512
CD00513
CD00514
CD00515
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*Verblijfsregeling*
Stel vragen D.6. t.e.m. D.8. enkel indien CX99912 = 1 of 2 (groep 1 of 2) EN CH00300 =
1 (beide ouders nog in leven)
D.6.
We gaan het nu hebben over jouw huidige verblijfsregeling bij je
CD00600
ouders [groep 1 (CX99912 = 1): mama en papa] Heb je hierover mee mogen
beslissen?
[Toon kaart]
1.
Ik heb niet mogen meebeslissen
2.
Ik heb een beetje mogen meebeslissen
3.
Ik heb mogen meebeslissen
9.
Ik herinner het me niet meer
Weigering (code 7) toelaten
Stel vraag D.7 enkel indien CD00600 = 1 of 2 (kind heeft niet of een beetje
mogen meebelissen)
D.7.
Indien CD00600 = 1 (niet mogen meebeslissen), zeg: Had je graag
CD00700
mee willen beslissen?
Indien CD00600 = 2 (een beetje mogen meebeslissen), zeg: Had je graag
meer mee willen beslissen?
1.
Ja
2.
Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
D.8.
Zijn volgende uitspraken waar of niet waar voor jou?
[Toon kaart]
1. Helemaal niet waar
2. Niet waar
3. Noch waar, noch niet waar
4. Waar
5. Helemaal waar
Niet van toepassing (code 8) en weet niet (code 9) toelaten
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Ik vind dat ik mijn moeder [groep 1 (CX99912 = 1): mama] te weinig zie
Ik vind dat ik mijn vader [groep 1 (CX99912 = 1): papa] te weinig zie
Ik vind het over en weer verhuizen niet leuk [ENQ: 8= respondent verhuist
nooit over en weer]
Wanneer ik niet op het afgesproken tijdstip naar de andere ouder kan
gaan, komen we gemakkelijk tot een nieuwe afspraak. [ENQ: 8=
respondent gaat nooit naar andere ouder]
Het liefste zou ik op één plaats wonen en mijn ouders [groep 1
(CX99912 = 1): mama en papa] over en weer laten verhuizen. [ENQ: 8=
respondent verhuist nooit over en weer]
Ik ben tevreden met hoe het verblijf bij mijn ouders [groep 1 (CX99912
= 1): mama en papa] nu geregeld is

CD00801
CD00802
CD00803
CD00804

CD00805

CD00806

*Conflict ouders voor scheiding*
Stel vragen D.9. t.e.m. D.14. opnieuw aan ALLE kindgroepen.
Stel vraag D.9. enkel indien CD00200 = 1 (kind heeft nog herinneringen)
D.9.
De volgende vragen gaan over de periode vóór je ouders [groep 1
(CX99912 = 1): mama en papa] definitief apart zijn gaan wonen. Hoe vaak
deden volgende situaties zich voor tussen je ouders [groep 1 (CX99912 = 1):
mama en papa]?
[Toon kaart]
1. Nooit
2. Minder dan 1 keer per maand
3. 1 keer per maand
4. Verschillende keren per maand (maar niet wekelijks)
5. 1 keer per week
6. Verschillende keren per week (maar niet dagelijks)
7. Dagelijks
9. Ik herinner het mij niet meer
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Weigering (code 7) toelaten
1.
2.
3.

Ze maakten elkaar verwijten
Ze schreeuwden of riepen tegen elkaar
Ze deden elkaar [groep 2 en 3 (CX99912 = 2, 3): voeg toe: lichamelijk]
pijn
4. Ze gooiden met iets of maakten met opzet iets stuk
5. Ze praatten niet meer tegen elkaar
Stel vraag D.10. enkel indien minstens 1 van de items CD00901 – CD00905 ≠
1 of 9 (er is ooit conflict geweest) EN CD00200 = 1 (kind heeft nog
herinneringen)
D.10. Zijn volgende uitspraken waar of niet waar voor jou?
[Toon kaart]
1. Helemaal niet waar
2. Niet waar
3. Noch waar, noch niet waar
4. Waar
5. Helemaal waar
9. Ik herinner het mij niet meer
Weigering (code 7) en niet van toepassing (code 8) toelaten

CD00901
CD00902
CD00903

1.

CD01001

2.

Vóór mijn ouders [groep 1 (CX99912 = 1): mama en papa] apart zijn
gaan wonen was het gewoonlijk mijn schuld wanneer ze ruzie maakten
[ENQ: 8= ouders maakten nooit ruzie]
Vóór mijn ouders [groep 1 (CX99912 = 1): mama en papa] apart zijn
gaan wonen had ik het gevoel dat ik partij moest kiezen wanneer ze
ruzie maakten [ENQ: 8= ouders maakten nooit ruzie]

CD00904
CD00905

CD01002

*Sociaal netwerk na scheiding*
Stel vragen D.11. t.e.m. D.14. enkel indien CD00200 = 1 (kind heeft nog
herinneringen
D.11.
Met wie praatte je over je gevoelens toen je ouders [groep 1
(CX99912 = 1): mama en papa] definitief apart gingen wonen?
Codering met 14 dummies (0/1)
Indien code 7 of 9: automatisch invullen in alle items
Indien CN01114 = 1 dan zijn alle items CN01101 – CN01113 = 0
[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
1. Vrienden of vriendinnen van wie de ouders [groep 1 (CX99912 = 1): mama en
papa] ook gescheiden waren
2. Andere vrienden of vriendinnen van wie de ouders [groep 1 (CX99912 = 1):
mama en papa] niet gescheiden waren
3. Vertrouwensleerkracht, groene leerkracht of ombudsleerkracht
4. Andere leerkracht
5. Iemand anders van de school vb CLB
6. Je moeder [groep 1 (CX99912 = 1): mama]
7. Je vader [groep 1 (CX99912 = 1): papa]
8. Je grootouders langs moeders kant [groep 1 (CX99912 = 1): mama’s kant]
9. Je grootouders langs vaders kant [groep 1 (CX99912 = 1): papa’s kant]
10. Je broer(s)
11. Je zus(sen)
12. Andere familie
13. Andere mensen
14. Niemand
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
D.12. Ben je door de scheiding van je ouders [groep 1 (CX99912 = 1):
mama en papa] vrienden kwijtgeraakt?
1. Ja
2. Neen
9. Ik herinner het mij niet meer
Weigering (code 7) toelaten

CD01101
CD01114

CD01200
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Stel vraag D.13 enkel indien CD01200 = 1 (vrienden kwijtgeraakt door
scheiding)
D.13. Wat waren de redenen? Je mag meerdere antwoorden geven.
Codering met 6 dummies (0/1)
Indien code 7 of 9: automatisch invullen in alle items
[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
1. Ik verloor mijn vrienden omdat ik ben verhuisd
2. Ik verloor mijn vrienden omdat ik van school veranderde
3. Ik wou mijn vrienden ontwijken
4. Mijn vrienden lieten mij vallen
5. Mijn vrienden begrepen mijn situatie niet
6. Andere reden
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
D.14. In welke mate zijn volgende zaken nu slechter of beter in vergelijking
met de periode vóór je ouders [groep 1 (CX99912 = 1): mama en papa]
definitief apart zijn gaan wonen?
[Toon kaart]
1. Veel slechter
2. Slechter
3. Gelijk gebleven
4.
Beter
5. Veel beter
Niet van toepassing (code 8) en weet niet (code 9) toelaten
1.

De relatie met je moeder [groep 1 (CX99912 = 1): mama] Indien
CH00300 ≠ 3 (moeder nog in leven)
2. De relatie met je vader [groep 1 (CX99912 = 1): papa] Indien CH00300
≠ 2 (vader nog in leven)
3. De relatie met je grootouders langs moeders kant [groep 1 (CX99912 =
1): mama’s kant] [ENQ: 8= grootouders langs moeders kant zijn overleden]
4. De relatie met je grootouders langs vaders kant [groep 1 (CX99912 = 1):
papa’s kant] [ENQ: 8= grootouders langs vaders kant zijn overleden]
5. De relatie met je broer(s) [ENQ: 8= respondent heeft geen broer(s)]
6. De relatie met je zus(sen) [ENQ: 8= respondent heeft geen zus(sen)]
7. Het geruzie tussen je ouders [groep 1 (CX99912 = 1): mama en papa]
8. Hoe gelukkig je moeder [groep 1 (CX99912 = 1): mama] is Indien
CH00300 ≠ 3 (moeder nog in leven)
9. Hoe gelukkig je vader [groep 1 (CX99912 = 1): papa] is Indien CH00300
≠ 2 (vader nog in leven)
10. Hoe gelukkig jij bent

CD01301
CD01302
CD01303
CD01304
CD01305
CD01306

CD01401
CD01402
CD01403

CD01404
CD01405
CD01406
CD01407
CD01408
CD01409
CD01410

*Perceptie huwelijk ouders*
Stel vragen D.15 t.e.m. D.16 enkel indien MH99900 = 1 of 2 of 6 (ouder respondent niet
gescheiden) EN CH00300 = 1 (ouders respondent allebei nog in leven)
De volgende vragen gaan over het huwelijk van je ouders [groep 1 (CX99912
= 1): mama en papa].
D.15. Hoe gelukkig of ongelukkig denk je dat je ouders zijn in hun relatie?
CD01500
[Toon kaart]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ongelukkig
Gelukkig
Perfect gelukkig
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
Stel vraag D.16 enkel indien CX99912 = 2 of 3 (groep 2 of 3)
D.16. Hoe hoog schat je persoonlijk de kans in op 100 dat het huwelijk van
CD01600
je ouders zal eindigen in een echtscheiding?
Percentage: 0 tot 100
Weigering (code 777) en weet niet (code 999) toelaten

C.

Ouder-kind relatie (Ouderschap) + N. Contact met familie
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*Contact moeder*
Stel vragen N.1 t.e.m. N.9 enkel indien CH00300 ≠ 3 (moeder leeft)
Indien MH99900=1 of 2 of 6 (kind van gehuwde ouders), zeg: De volgende
vragen gaan over je moeder [groep 1 (CX99912 = 1): mama].
Indien MH99900=4 of 5 of 7 (kind van gescheiden ouders), zeg: De volgende
vragen gaan over je eigen moeder [groep 1 (CX99912 = 1): mama].
Stel vragen N.1 t.e.m. N.5 enkel indien MH99900=4 of 5 of 7 (kind
gescheiden ouders)
N.1
Woon je bij je moeder [groep 1 (CX99912 = 1): mama]?
[ENQ:categorie 3 is voor als kind aangeeft dat het in co-ouderschapsregeling zit]
[ENQ: indien het kind aangeeft dat het op internaat zit, moet je uitgaan van de
situatie indien kind niet op internaat zou zitten]
1. Ja
2. Neen
3. Soms wel, soms niet
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vragen N.2 t.e.m. N.5 enkel indien CN00100=2 of 7 of 9
N.2
Hoe vaak ontmoet je je moeder [groep 1 (CX99912 = 1):
mama]?

CN00100

CN00200

[Toon kaart]
1. Nooit
2. Minder dan 1 keer per maand
3. 1 keer per maand
4. Verschillende keren per maand (maar niet wekelijks)
5. 1 keer per week
6. Verschillende keren per week (maar niet dagelijks)
7. Dagelijks
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
N.3
Hoe vaak heb je contact met je moeder [groep 1 (CX99912 = 1):
mama] via telefoon, post of internet?
[Toon kaart]
1. Nooit
2. Minder dan 1 keer per maand
3. 1 keer per maand
4. Verschillende keren per maand (maar niet wekelijks)
5. 1 keer per week
6. Verschillende keren per week (maar niet dagelijks)
7. Dagelijks
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
Stel vraag N.4 enkel indien [CN00200=1 EN CN00300=1] OF
[CN00200= 77 of 99 EN CN00300=1] OF [CN00200=1 EN CN00300=
77 of 99]
N.4
Waarom heb je geen contact met je moeder [groep 1 (CX99912
= 1): mama]? Je mag meerdere antwoorden geven.
[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
Codering met 8 dummies (0/1)
Indien code 77 of 99: automatisch invullen in alle items.
1. Zij woont te ver
2. Ik heb er ruzie mee
3. Mijn vader [groep 1 (CX99912 = 1): papa] heeft er ruzie mee
4. Zij wil geen contact meer
5. Ik wil geen contact meer
6. Ik mag er geen contact meer mee hebben van mijn vader [groep 1
(CX99912 = 1): papa]
7. Het contact is verwaterd
8. Ik heb hem/haar nooit gekend
9. Andere
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten

CN00300

CN00401
CN00402
CN00403
CN00404
CN00405
CN00406
CN00407
CN00408
CN00409
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N.5
Hoeveel tijd heb je nodig om van bij je thuis tot bij je moeder
[groep 1 (CX99912 = 1): mama] te gaan?
Aantal uur: 0 tot 96
Weigering (code 777) en weet niet (code 999) toelaten
Aantal minuten: 0 tot 59
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten

CN00501
CN00502

*Relatie met moeder*
Stel vragen N.6 t.e.m. C.2 enkel indien [MH99900=1 of 2 of 6 (kind van
gehuwde ouders)] OF [MH99900=4 of 5 of 7 (kind van gescheiden ouders)
EN CN00100= 1 of 3 (inwonend bij moeder)] OF [MH99900=4 of 5 of 7 (kind
van gescheiden ouders) EN CN00100=2 of 7 of 9 (niet inwonend bij moeder)
EN [( CN00200 = 2 t.e.m. 7) OF (CN00300 = 2 t.e.m. 7) (wel contact met
moeder)]],
N.6
Indien MH99900=1 of 2 of 6, zeg: Hoe goed of hoe slecht is jouw
relatie met je moeder [groep 1 (CX99912 = 1): mama]?
Indien MH99900=4 of 5 of 7, zeg: Hoe goed of hoe slecht is jouw relatie met
je eigen moeder [groep 1 (CX99912 = 1): mama]?
[Toon kaart1]
1. Zeer slecht
2. Slecht
3. Niet slecht, niet goed
4. Goed
5. Zeer goed
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

CN00600

C.1
Indien MH99900=1 of 2 of 6 (kind van gehuwde ouders), zeg: In
welke mate ga je akkoord of niet akkoord met volgende uitspraken over je
moeder [groep 1 (CX99912 = 1): mama]?
Indien MH99900=4 of 5 of 7 (kind van gescheiden ouders), zeg: In welke
mate ga je akkoord of niet akkoord met volgende uitspraken over je eigen
moeder [groep 1 (CX99912 = 1): mama]?
[Toon kaart]
1. Helemaal niet akkoord
2. Niet akkoord
3. Noch akkoord, noch niet akkoord
4. Akkoord
5. Helemaal akkoord
Weet niet (code 9) toelaten
1.

Mijn moeder [groep 1 (CX99912 = 1): mama] vindt het niet leuk dat ik
mijn problemen aan haar vertel
2. Mijn moeder [groep 1 (CX99912 = 1): mama] geeft me bijna nooit een
compliment wanneer ik iets goed doe
3. Ik kan op de hulp van mijn moeder [groep 1 (CX99912 = 1): mama]
rekenen als ik een probleem heb
4. Mijn moeder [groep 1 (CX99912 = 1): mama] neemt haar tijd om met
mij te praten
5. Mijn moeder [groep 1 (CX99912 = 1): mama] en ik doen leuke dingen
samen
6. Mijn moeder [groep 1 (CX99912 = 1): mama] zegt dat haar ideeën juist
zijn en dat ik daarover geen vragen mag stellen
7. Mijn moeder [groep 1 (CX99912 = 1): mama] respecteert mijn privacy
8. Mijn moeder [groep 1 (CX99912 = 1): mama] geeft me veel vrijheid
9. Mijn moeder [groep 1 (CX99912 = 1): mama] neemt de meeste
beslissingen over wat ik mag doen
10. Mijn moeder [groep 1 (CX99912 = 1): mama] vindt dat ik een eigen
mening mag hebben.
11. Mijn moeder [groep 1 (CX99912 = 1): mama] verwacht echt dat ik me
aan de regels van het gezin houd
12. Bij mijn moeder [groep 1 (CX99912 = 1): mama] kom ik er gemakkelijk
van af als ik iets doe wat niet mag

CC00101
CC00102
CC00103
CC00104
CC00105
CC00106
CC00107
CC00108
CC00109
CC00110
CC00111
CC00112
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13. Als ik me niet gedraag straft mijn moeder [groep 1 (CX99912 = 1):
mama] mij
14. Mijn moeder [groep 1 (CX99912 = 1): mama] zegt mij hoe ik dingen
beter kan doen
15. Wanneer ik iets verkeerds doe, straft mijn moeder [groep 1 (CX99912 =
1): mama] mij niet

CC00113
CC00114
CC00115

C.2
Indien MH99900=1 of 2 of 6 (kind van gehuwde ouders), zeg: In
welke mate ga je akkoord of niet akkoord met volgende uitspraken over je
moeder [groep 1 (CX99912 = 1): mama]?
Indien MH99900=4 of 5 of 7 (kind van gescheiden ouders), zeg: In welke
mate ga je akkoord of niet akkoord met volgende uitspraken over je eigen
moeder [groep 1 (CX99912 = 1): mama]?
[Toon kaart]
1
2
3
4
5
6
7
Helemaal niet
Noch akkoord,
Helemaal
akkoord
noch niet akkoord
akkoord
Weet niet (code 9) toelaten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ik toon mijn moeder [groep 1 (CX99912 = 1): mama] openlijk mijn
genegenheid voor haar
Er zijn onderwerpen waar ik niet met mijn moeder [groep 1 (CX99912 =
1): mama] over praat
Ik ben erg tevreden met hoe mijn moeder [groep 1 (CX99912 = 1):
mama] en ik samen praten
Ik vind het gemakkelijk om met mijn moeder [groep 1 (CX99912 = 1):
mama] over problemen te praten
Het is gemakkelijk voor me om tegenover mijn moeder [groep 1
(CX99912 = 1): mama] mijn ware gevoelens te uiten
Als ik met mijn moeder [groep 1 (CX99912 = 1): mama] praat, heb ik de
neiging om dingen te zeggen die ik beter niet zou zeggen
Mijn moeder [groep 1 (CX99912 = 1): mama] zit me voortdurend op de
huid, ze zeurt en vit op me
Mijn moeder [groep 1 (CX99912 = 1): mama] beledigt me als ze boos op
me is
Mijn moeder [groep 1 (CX99912 = 1): mama] heeft de neiging om
dingen tegen me te zeggen die ze beter niet zou kunnen zeggen

CC00201
CC00202
CC00203
CC00204
CC00205
CC00206
CC00207
CC00208
CC00209

*Nieuwe partner moeder*
Stel vragen N.7 t.e.m. N.9 enkel indien (MH99900=4 of 5 of 7 (kind van
gescheiden ouders)) EN [CN00100=2 of 7 of 9 (niet inwonend bij moeder)
EN [( CN00200 = 2 t.e.m. 7) OF (CN00300 = 2 t.e.m. 7) (wel contact met
moeder)]] OF [MH99900=4 of 5 of 7 (kind van gescheiden ouders) EN
CN00100= 1 of 3 (inwonend bij moeder)],
N.7
Heeft je eigen moeder [groep 1 (CX99912 = 1): mama] momenteel
een nieuwe partner?
[ENQ: De nieuwe partner moet niet samenwonen met de moeder]
1. Ja
2. Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vragen N.8 t.e.m. N.9 enkel indien CN00700= 1,
N.8 Hoe goed of hoe slecht is jouw relatie met de nieuwe partner van
je moeder [groep 1 (CX99912 = 1): mama]?
[Toon kaart]
[ENQ: 8= respondent heeft nieuwe partner van moeder nog nooit ontmoet]
1. Zeer slecht
2. Slecht
3. Niet slecht, niet goed
4. Goed
5. Zeer goed
Weigering (code 7), niet van toepassing (code 8) en weet niet (code 9)
toelaten

CN00700

CN00800
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N.9 Hoe vaak maakten je moeder [groep 1 (CX99912 = 1): mama] en
haar partner de voorbije twaalf maanden ruzie?
[ENQ: De nieuwe partner moet niet samenwonen met de moeder]
[Toon kaart]
1.
Nooit
2.
Minder dan 1 keer per maand
3.
1 keer per maand
4.
Verschillende keren per maand (maar niet wekelijks)
5.
1 keer per week
6.
Verschillende keren per week (maar niet dagelijks)
7.
Dagelijks
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten

CN00900

*Contact met vader*
Stel vragen N.10 t.e.m. N.18 enkel indien CH00300 ≠ 2 (vader leeft),
Indien MH99900=1 of 2 of 6 (kind van gehuwde ouders), zeg: De volgende
vragen gaan over je vader [groep 1 (CX99912 = 1): papa].
Indien MH99900=4 of 5 of 7 (kind van gescheiden ouders), zeg: De volgende
vragen gaan over je eigen vader [groep 1 (CX99912 = 1): papa].
Stel vragen N.10 t.e.m. N.14 enkel indien MH99900=4 of 5 of 7 (kind van
gescheiden ouders)
N.10 Woon je bij je vader [groep 1 (CX99912 = 1): papa]?
[ENQ:categorie 3 is voor als kind aangeeft dat het in co-ouderschapsregeling zit]
[ENQ: indien het kind aangeeft dat het op internaat zit, moet je uitgaan van de
situatie indien kind niet op internaat zou zitten]
1. Ja
2. Neen
3. Soms wel, soms niet
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vragen N.11 t.e.m. N.14 enkel indien CN01000=2 of 7 of 9
N.11 Hoe vaak ontmoet je je vader [groep 1 (CX99912 = 1): papa]?
[Toon kaart]
1.
Nooit
2.
Minder dan 1 keer per maand
3.
1 keer per maand
4.
Verschillende keren per maand (maar niet wekelijks)
5.
1 keer per week
6.
Verschillende keren per week (maar niet dagelijks)
7.
Dagelijks
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
N.12 Hoe vaak heb je contact met je vader [groep 1 (CX99912 = 1):
papa] via telefoon, post of internet?
[Toon kaart]
1.
Nooit
2.
Minder dan 1 keer per maand
3.
1 keer per maand
4.
Verschillende keren per maand (maar niet wekelijks)
5.
1 keer per week
6.
Verschillende keren per week (maar niet dagelijks)
7.
Dagelijks
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten

CN01000

CN01100

CN01200

Stel vraag N.13 enkel indien [CN01100=1 EN CN01200=1] OF
[CN01100=77 of 99 EN CN01200=1] OF [CN01100=1 EN CN01200= 77
of 99] (geen contact met vader)
N.13 Waarom heb je geen contact met je vader [groep 1 (CX99912 =
1): papa]? Je mag meerdere antwoorden geven.
[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
Codering met 8 dummies (0/1)
Indien code 77 of 99: automatisch invullen in alle items.
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1.
Hij woont te ver
2.
Ik heb er ruzie mee
3.
Mijn moeder [groep 1 (CX99912 = 1): mama] heeft er ruzie mee
4.
Hij wil geen contact meer
5.
Ik wil geen contact meer
6.
Ik mag er geen contact meer mee hebben van mijn moeder [groep 1
(CX99912 = 1): mama]
7.
Het contact is verwaterd
8.
Ik heb hem/haar nooit gekend
9.
Andere
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
N.14
Hoeveel tijd heb je nodig om van bij je thuis tot bij je vader
[groep 1 (CX99912 = 1): papa] te gaan?
Aantal uur: 0 tot 96
Weigering (code 777) en weet niet (code 999) toelaten
Aantal minuten: 0 tot 59
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten

CN01301
CN01302
CN01303
CN01304
CN01305
CN01306
CN01307
CN01308
CN01309

CN01401
CN01402

*Relatie met vader*
Stel vragen N.15 t.e.m. C.4 enkel indien MH99900=1 of 2 of 6 (kind van
gehuwde ouders) OF [MH99900=4 of 5 of 7 (kind van gescheiden ouders) EN
CN01000= 1 of 3 (inwonend bij vader)] OF [MH99900=4 of 5 of 7 (kind van
gescheiden ouders) EN (CN01000=2 of 7 of 9 (niet inwonend bij vader) EN
[(CN01100 = 2 t.e.m. 7) OF (CN01200 = 2 t.e.m. 7)](wel contact met
vader))],
N.15
Indien MH99900=1 of 2 of 6 (kind van gehuwde ouders), zeg: Hoe goed of
hoe slecht is jouw relatie met je vader [groep 1 (CX99912 = 1): papa]?
Indien MH99900=4 of 5 of 7 (kind van gescheiden ouders), zeg: Hoe goed of
hoe slecht is jouw relatie met je eigen vader [groep 1 (CX99912 = 1):
papa]?
[Toon kaart]
1. Zeer slecht
2. Slecht
3. Niet slecht, niet goed
4. Goed
5. Zeer goed
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

CN01500

C.3
Indien MH99900=1 of 2 of 6 (kind van gehuwde ouders), zeg: In welke mate
ga je akkoord of niet akkoord met volgende uitspraken over je vader [groep
1 (CX99912 = 1): papa]?
Indien MH99900=4 of 5 of 7 (kind van gescheiden ouders), zeg: In welke
mate ga je akkoord of niet akkoord met volgende uitspraken over je eigen
vader [groep 1 (CX99912 = 1): papa]?
[Toon kaart]
1. Helemaal niet akkoord
2. Niet akkoord
3. Noch akkoord, noch niet akkoord
4. Akkoord
5. Helemaal akkoord
Weet niet (code 9) toelaten
1.
2.
3.
4.
5.

Mijn vader [groep 1 (CX99912 = 1): papa] vindt het niet leuk dat ik mijn
problemen aan hem vertel
Mijn vader [groep 1 (CX99912 = 1): papa] geeft me bijna nooit een
compliment wanneer ik iets goed doe
Ik kan op de hulp van mijn vader [groep 1 (CX99912 = 1): papa]
rekenen als ik een probleem heb
Mijn vader [groep 1 (CX99912 = 1): papa] neemt zijn tijd om met mij te
praten
Mijn vader [groep 1 (CX99912 = 1): papa] en ik doen leuke dingen

CC00301
CC00302
CC00303
CC00304
CC00305
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

samen
Mijn vader [groep 1 (CX99912 = 1): papa] zegt dat zijn ideeën juist zijn
en dat ik daarover geen vragen mag stellen
Mijn vader [groep 1 (CX99912 = 1): papa] respecteert mijn privacy
Mijn vader [groep 1 (CX99912 = 1): papa] geeft me veel vrijheid
Mijn vader [groep 1 (CX99912 = 1): papa] neemt de meeste
beslissingen over wat ik mag doen
Mijn vader [groep 1 (CX99912 = 1): papa] vindt dat ik een eigen mening
mag hebben.
Mijn vader [groep 1 (CX99912 = 1): papa] verwacht echt dat ik me aan
de regels van het gezin houd
Bij mijn vader [groep 1 (CX99912 = 1): papa] kom ik er gemakkelijk van
af als ik iets doe wat niet mag
Als ik me niet gedraag straft mijn vader [groep 1 (CX99912 = 1): papa]
mij
Mijn vader [groep 1 (CX99912 = 1): papa] zegt mij hoe ik dingen beter
kan doen
Wanneer ik iets verkeerds doe, straft mijn vader [groep 1 (CX99912 =
1): papa] mij niet

CC00306
CC00307
CC00308
CC00309
CC00310
CC00311
CC00312
CC00313
CC00314
CC00315

C.4
Indien MH99900=1 of 2 of 6 (kind van gehuwde ouders), zeg: In welke mate
ga je akkoord of niet akkoord met volgende uitspraken over je vader [groep
1 (CX99912 = 1): papa]?
Indien MH99900=4 of 5 of 7 (kind van gescheiden ouders), zeg: In welke
mate ga je akkoord of niet akkoord met volgende uitspraken over je eigen
vader [groep 1 (CX99912 = 1): papa]?
[Toon kaart]
1
2
3
4
5
6
7
Helemaal niet
Noch akkoord,
Helemaal
akkoord
noch niet akkoord
akkoord
Weet niet (code 9) toelaten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ik toon mijn vader [groep 1 (CX99912 = 1): papa] openlijk mijn
genegenheid voor hem
Er zijn onderwerpen waar ik niet met mijn vader [groep 1 (CX99912 =
1): papa] over praat
Ik ben erg tevreden met hoe mijn vader [groep 1 (CX99912 = 1): papa]
en ik samen praten
Ik vind het gemakkelijk om met mijn vader [groep 1 (CX99912 = 1):
papa] over problemen te praten
Het is gemakkelijk voor me om tegenover mijn vader [groep 1 (CX99912
= 1): papa] mijn ware gevoelens te uiten
Als ik met mijn vader [groep 1 (CX99912 = 1): papa] praat, heb ik de
neiging om dingen te zeggen die ik beter niet zou zeggen
Mijn vader [groep 1 (CX99912 = 1): papa] zit me voortdurend op de
huid, hij zeurt en vit op me
Mijn vader [groep 1 (CX99912 = 1): papa] beledigt me als hij boos op
me is
Mijn vader [groep 1 (CX99912 = 1): papa] heeft de neiging om dingen
tegen me te zeggen die hij beter niet zou kunnen zeggen

CC00401
CC00402
CC00403
CC00404
CC00405
CC00406
CC00407
CC00408
CC00409

*Nieuwe partner vader*
Stel vragen N.16 t.e.m. N.18 enkel indien [MH99900=4 of 5 of 7 (kind van
gescheiden ouders) EN CN01000= 1 of 3 (inwonend bij vader)] OF
[MH99900=4 of 5 of 7 (kind van gescheiden ouders) EN (CN01000=2 of 7 of
9 (niet inwonend bij vader) EN [(CN01100 = 2 t.e.m. 7) OF (CN01200 = 2
t.e.m. 7)] (wel contact met vader))]
N.16
Heeft je eigen vader [groep 1 (CX99912 = 1): papa] momenteel een
nieuwe partner?
[ENQ: De nieuwe partner moet niet samenwonen met de vader]
1. Ja
2. Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

CN01600
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Stel vragen N.17 t.e.m. N.18 enkel indien CN01600= 1
N.17
Hoe goed of hoe slecht is jouw relatie met de nieuwe partner
van je vader [groep 1 (CX99912 = 1): papa]?
[Toon kaart]
[ENQ: 8= respondent heeft nieuwe partner van vader nog nooit ontmoet]
1. Zeer slecht
2. Slecht
3. Niet slecht, niet goed
4. Goed
5. Zeer goed
Weigering (code 7), niet van toepassing (code 8) en weet niet (code 9)
toelaten
N.18
Hoe vaak maakten je vader [groep 1 (CX99912 = 1): papa] en
zijn partner de voorbije twaalf maanden ruzie ?
[ENQ: De nieuwe partner moet niet samenwonen met de vader]
[Toon kaart]
1.
Nooit
2.
Minder dan 1 keer per maand
3.
1 keer per maand
4.
Verschillende keren per maand (maar niet wekelijks)
5.
1 keer per week
6.
Verschillende keren per week (maar niet dagelijks)
7.
Dagelijks
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten

CN01700

CN01800

*Ruzie ouders*
Stel vragen C.5 en C.6 enkel indien CH00300= 1 (moeder en vader in leven)
C.5
Indien MH99900=1 of 2 of 6 (kind van gehuwde ouders), zeg:Hoe vaak
deden volgende situaties zich voor in de voorbije twaalf maanden tussen je
moeder en je vader [groep 1 (CX99912 = 1): mama en papa].
Indien MH99900=4 of 5 of 7 (kind van gescheiden ouders), zeg:Hoe vaak
deden volgende situaties zich voor in de voorbije twaalf maanden tussen je
eigen moeder en je eigen vader [groep 1 (CX99912 = 1): mama en papa].
[Toon kaart]
[ENQ: 8= ouders hebben nooit contact meer met elkaar]
1. Nooit
2. Minder dan 1 keer per maand
3. 1 keer per maand
4. Verschillende keren per maand (maar niet wekelijks)
5. 1 keer per week
6. Verschillende keren per week (maar niet dagelijks)
7. Dagelijks
1. Ze maakten elkaar verwijten
2. Ze schreeuwden of riepen tegen elkaar
3. Ze deden elkaar [if CX99912= 2 of 3 (groep 2 en 3): lichamelijk] pijn
4. Ze gooiden met iets of maakten met opzet iets stuk
5. Ze praatten niet meer tegen elkaar
Niet van toepassing (code 8) en weet niet (code 9) toelaten

CC00501
CC00502
CC00503
CC00504
CC00505

Stel vraag C.6 enkel indien CC00501-CC00505 ≠ 1, 8 EN CC00501 –
CC00505≠ leeg
C.6
Zijn de volgende uitspraken waar of niet waar voor jou? Het gaat
over je eigen moeder [groep 1 (CX99912 = 1): mama] en je eigen vader
[groep 1 (CX99912 = 1): papa].
[ENQ: 8= ouders maken nooit ruzie]
[Toon Kaart]
1. Helemaal niet waar
2. Niet waar
3. Noch waar, noch niet waar
4. Waar
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5. Helemaal waar
8. Niet van toepassing
Weet niet (code 9) en nvt (code 8) toelaten
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Ik ben bang wanneer mijn ouders [groep 1 (CX99912 = 1): mama en
papa] ruzie maken
Wanneer mijn ouders [groep 1 (CX99912 = 1): mama en papa] ruzie
maken of van mening verschillen, kan ik gewoonlijk helpen om alles
weer beter te maken
Wanneer mijn ouders [groep 1 (CX99912 = 1): mama en papa] ruzie
maken of van mening verschillen, kan ik niets doen om mezelf beter te
laten voelen
Het is gewoonlijk mijn schuld wanneer mijn ouders [groep 1 (CX99912
= 1): mama en papa] ruzie maken
Ik heb niet het gevoel dat ik partij moet kiezen wanneer mijn ouders
[groep 1 (CX99912 = 1): mama en papa] ruzie maken
Ik heb het gevoel dat ik tussen twee vuren zit wanneer mijn ouders
[groep 1 (CX99912 = 1): mama en papa] ruzie maken

CC00601
CC00602

CC00603

CC00604
CC00605
CC00606

*Contact grootouders*
We gaan nu enkele vragen stellen over je grootouders
N.19 Leeft de moeder van je moeder [groep 1 (CX99912 = 1): mama] nog?
[ENQ: als respondent zegt ‘ik ken die niet, geen contact mee’ vul dan “weet niet” in]
1. Ja
2. nee
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag N.20 enkel indien CN01900=1 en CX99912 ≠ 3 (targetkind jonger
dan 18)
N.20 Hoe noem je de moeder van je moeder [groep 1 (CX99912 = 1):
mama]?
[ENQ: als respondent dezelfde naam heeft voor beide oma’s of weigert of weet niet,
vul dan steeds aan met “van moeder” of met “van vader” vb kind noemt beide oma’s
oma, dan is het oma van moeder en oma van vader, voor kinderen uit groep 1 wordt
dat dan oma van mama en oma van papa]
………………..
N.21
Leeft de vader van je moeder [groep 1 (CX99912 = 1): mama] nog?
[ENQ: als respondent zegt ‘ik ken die niet, geen contact mee’ vul dan “weet niet” in]
1. Ja
2. nee
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag N.22 enkel indien CN02100=1 en CX99912 ≠ 3 (targetkind jonger
dan 18)
N.22 Hoe noem je de vader van je moeder [groep 1 (CX99912 = 1):
mama]?
[ENQ: als respondent dezelfde naam heeft voor beide opa’s of weigert of weet niet,
vul dan steeds aan met “van moeder” of met “van vader” vb kind noemt beide opa’s
opa, dan is het opa van moeder en opa van vader, voor kinderen uit groep 1 wordt
dat dan opa van mama en opa van papa]
…………………………..
N.23 Leeft de moeder van je vader [groep 1 (CX99912 = 1): papa] nog?
[ENQ: als respondent zegt ‘ik ken die niet, geen contact mee’ vul dan “weet niet” in]
1. Ja
2. nee
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag N.24 enkel indien CN02300=1 en CX99912 ≠ 3 (targetkind jonger
dan 18)
N.24 Hoe noem je de moeder van je vader [groep 1 (CX99912 = 1): papa]?
[ENQ: als respondent dezelfde naam heeft voor beide oma’s of weigert of weet niet,

CN01900

CN02000

CN02100

CN02200

CN02300

CN02400
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vul dan steeds aan met “van moeder” of met “van vader” vb kind noemt beide oma’s
oma, dan is het oma van moeder en oma van vader, voor kinderen uit groep 1 wordt
dat dan oma van mama en oma van papa]
……………………………
N.25 Leeft de vader van je vader [groep 1 (CX99912 = 1): papa] nog?
[ENQ: als respondent zegt ‘ik ken die niet, geen contact mee’ vul dan “weet niet” in]
1. Ja
2. nee
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag N.26 enkel indien CN02500=1 en CX99912 ≠ 3 (targetkind jonger
dan 18)
N.26 Hoe noem je de vader van je vader [groep 1 (CX99912 = 1): papa]?
[ENQ: als respondent dezelfde naam heeft voor beide opa’s of weigert of weet niet,
vul dan steeds aan met “van moeder” of met “van vader” vb kind noemt beide opa’s
opa, dan is het opa van moeder en opa van vader, voor kinderen uit groep 1 wordt
dat dan opa van mama en opa van papa]
……………………………..

CN02500

CN02600

*Grootmoeder moeders kant*
Stel vragen N.27 t.e.m. N.32 enkel indien CN01900= 1 (grootmoeder langs
moeders kant leeft nog)
De volgende vragen gaan over [CN02000].
Indien CX99912=3, vul dan “je grootmoeder langs moeders kant” in ipv
[CN02000]
N.27 Woont [CN02000] bij jou thuis?
Indien CX99912=3, vul dan “je grootmoeder langs moeders kant” in ipv
[CN02000]
[ENQ: categorie 3 is voor als kind aangeeft dat het soms bij moeder van de moeder
woont]
[ENQ: indien het kind aangeeft dat het op internaat zit, moet je uitgaan van de
situatie indien kind niet op internaat zou zitten]
1. Ja
2. Neen
3. Soms wel, soms niet
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vragen N.28 t.e.m. N.31 enkel indien CN02700=2 of 7 of 9
N.28
Hoe vaak ontmoet je [CN02000]?
Indien CX99912=3, vul dan “je grootmoeder langs moeders kant” in
ipv [CN02000]

CN02700

CN02800

[Toon kaart]
1. Nooit
2. Minder dan 1 keer per maand
3. 1 keer per maand
4. Verschillende keren per maand (maar niet wekelijks)
5. 1 keer per week
6. Verschillende keren per week (maar niet dagelijks)
7. Dagelijks
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
N.29
Hoe vaak heb je contact met [CN02000] via telefoon, post of
internet?
Indien CX99912=3, vul dan “je grootmoeder langs moeders kant” in
ipv [CN02000]
[Toon kaart]
1.
Nooit
2. Minder dan 1 keer per maand
3. 1 keer per maand
4. Verschillende keren per maand (maar niet wekelijks)
5. 1 keer per week

CN02900
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6. Verschillende keren per week (maar niet dagelijks)
7. Dagelijks
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
Stel vraag N.30 enkel indien [CN02800=1 EN CN02900=1] OF
[CN02800= 77 of 99 EN CN02900=1] OF [CN02800=1 EN CN02901=
77 of 99]
N.30 Waarom heb je geen contact met [CN02000]? Je mag meerdere
antwoorden geven.
Indien CX99912=3, vul dan “je grootmoeder langs moeders kant” in
ipv [CN02000]
[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
Codering met 10 dummies (0/1)
Indien code 7 of 9: automatisch invullen in alle items.
1. Zij woont te ver
2. Ik heb er ruzie mee
3. Mijn moeder [groep 1 (CX99912 = 1): mama] heeft er ruzie mee
4. Mijn vader [groep 1 (CX99912 = 1): papa] heeft er ruzie mee
5. Zij wil geen contact meer
6. Ik wil geen contact meer
7. Ik mag er geen contact meer mee hebben van mijn moeder [groep 1
(CX99912 = 1): mama]
8. Ik mag er geen contact meer mee hebben van mijn vader [groep 1
(CX99912 = 1): papa]
9. Het contact is verwaterd
10. Ik heb hem/haar nooit gekend
11. Andere
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

N.31
Hoeveel tijd heb je nodig om van bij je thuis tot bij [CN02000]
te gaan?
Indien CX99912=3, vul dan “je grootmoeder langs moeders kant” in
ipv [CN02000]
Aantal uur: 0 tot 96
Weigering (code 777) en weet niet (code 999) toelaten
Aantal minuten: 0 tot 59
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
Stel vraag N.32 enkel indien CN02700= 1 of 3 (grootmoeder langs moeders
kant woont in OF [ [(CN02800 = 2 t.e.m. 7) OF (2 t.e.m. 7) (contact met
grootmoeder langs moeders kant)]], stel N.32
N.32
Hoe goed of hoe slecht is jouw relatie met [CN02000]?
Indien CX99912=3, vul dan “je grootmoeder langs moeders kant” in ipv
[CN02000]
[Toon kaart]
1. Zeer slecht
2. Slecht
3. Niet slecht, niet goed
4. Goed
5. Zeer goed
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

CN03001
CN03002
CN03003
CN03004
CN03005
CN03006
CN03007
CN03008
CN03009
CN03010
CN03011

CN03101
CN03102

CN03200
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*Grootvader moeders kant*
Stel vragen N.33 t.e.m. N.38 enkel indien CN02100= 1 (grootvader langs
moeders kant leeft nog)
De volgende vragen gaan over [CN02200].
Indien CX99912=3, vul dan “je grootvader langs moeders kant” in ipv
[CN02200]
N.33
Woont [CN02200] bij jou thuis?
Indien CX99912=3, vul dan “je grootvader langs moeders kant” in ipv
[CN02200]
[ENQ:categorie 3 is voor als kind aangeeft dat het soms bij vader van de moeder
woont]
[ENQ: indien het kind aangeeft dat het op internaat zit, moet je uitgaan van de
situatie indien kind niet op internaat zou zitten]
1. Ja
2. Neen
3. Soms wel, soms niet
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vragen N.34 t.e.m. N.37 enkel indien CN03300=2 of 7 of 9
N.34
Hoe vaak ontmoet je [CN02200]?.
Indien CX99912=3, vul dan “je grootvader langs moeders kant” in ipv
[CN02200]

CN03300

CN03400

[Toon kaart]
1.
Nooit
2. Minder dan 1 keer per maand
3. 1 keer per maand
4. Verschillende keren per maand (maar niet wekelijks)
5. 1 keer per week
6. Verschillende keren per week (maar niet dagelijks)
7. Dagelijks
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
N.35
Hoe vaak heb je contact met [CN02200] via telefoon, post of
internet?
Indien CX99912=3, vul dan “je grootvader langs moeders kant” in ipv
[CN02200]
[Toon kaart]
1.
Nooit
2. Minder dan 1 keer per maand
3. 1 keer per maand
4. Verschillende keren per maand (maar niet wekelijks)
5. 1 keer per week
6. Verschillende keren per week (maar niet dagelijks)
7. Dagelijks
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten

CN03500

Stel vraag N.36 enkel indien [CN03400=1 EN CN03500=1] OF
[CN03400= 77 of 99 EN CN03500=1] OF [CN03400=1 EN CN03500=
77 of 99]
N.36 Waarom heb je geen contact met [CN02200]? Je mag meerdere
antwoorden geven.
Indien CX99912=3, vul dan “je grootvader langs moeders kant” in ipv
[CN02200]

[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
Codering met 10 dummies (0/1)
Indien code 77 of 99: automatisch invullen in alle items.
1. Hij woont te ver
2. Ik heb er ruzie mee
3. Mijn moeder [groep 1 (CX99912 = 1): mama] heeft er ruzie mee

CN03601
CN03602
CN03603
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4. Mijn vader [groep 1 (CX99912 = 1): papa] heeft er ruzie mee
5. Hij wil geen contact meer
6. Ik wil geen contact meer
7. Ik mag er geen contact meer mee hebben van mijn moeder [groep 1
(CX99912 = 1): mama]
8. Ik mag er geen contact meer mee hebben van mijn vader [groep 1
(CX99912 = 1): papa]
9. Het contact is verwaterd
10. Ik heb hem/haar nooit gekend
11. Andere
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
N.37
Hoeveel tijd heb je nodig om van bij je thuis tot bij [CN02200]
te gaan?
Indien CX99912=3, vul dan “je grootvader langs moeders kant” in ipv
[CN02200]
Aantal uur: 0 tot 96
Weigering (code 777) en weet niet (code 999) toelaten
Aantal minuten: 0 tot 59
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
Stel vraag N.38 enkel indien [CN03300= 1 of 3 (grootvader langs moeders
kant woont in)] OF [ [(CN03400 = 2 t.e.m. 7) OF (CN03500 = 2 t.e.m. 7)
(contact met grootvader langs moeders kant)]]
N.38
Hoe goed of hoe slecht is jouw relatie met [CN02200]?
Indien CX99912=3, vul dan “je grootvader langs moeders kant” in ipv
[CN02200]
[Toon kaart]
1. Zeer slecht
2. Slecht
3. Niet slecht, niet goed
4. Goed
5. Zeer goed
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

CN03604
CN03605
CN03606
CN03607
CN03608
CN03609
CN03610
CN03611

CN03701
CN03702

CN03800

*Grootmoeder vaders kant*
Stel vragen N.39 t.e.m. N.44 enkel indien CN02300= 1 (grootmoeder langs
vaders kant leeft nog)
De volgende vragen gaan over [CN02400].
Indien CX99912=3, vul dan “je grootmoeder langs vaders kant” in ipv
[CN02400]
N.39
Woont [CN02400] bij jou thuis?
Indien CX99912=3, vul dan “je grootmoeder langs vaders kant” in ipv
[CN02400]
[ENQ: categorie 3 is voor als kind aangeeft dat het soms bij moeder van de vader
woont]
[ENQ: indien het kind aangeeft dat het op internaat zit, moet je uitgaan van de
situatie indien kind niet op internaat zou zitten]
1. Ja
2. Neen
3. Soms wel, soms niet
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vragen N.40 t.e.m. N.43 enkel indien CN03900=2 of 7 of 9
N.40
Hoe vaak ontmoet je [CN02400]?
Indien CX99912=3, vul dan “je grootmoeder langs vaders kant” in ipv
[CN02400]

CN03900

CN04000

[Toon kaart]
1.
2.
3.
4.

Nooit
Minder dan 1 keer per maand
1 keer per maand
Verschillende keren per maand (maar niet wekelijks)
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5. 1 keer per week
6. Verschillende keren per week (maar niet dagelijks)
7. Dagelijks
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
N.41
Hoe vaak heb je contact met [CN02400] via telefoon, post of
internet?
Indien CX99912=3, vul dan “je grootmoeder langs vaders kant” in ipv
[CN02400]

CN04100

[Toon kaart]
1.
Nooit
2. Minder dan 1 keer per maand
3. 1 keer per maand
4. Verschillende keren per maand (maar niet wekelijks)
5. 1 keer per week
6. Verschillende keren per week (maar niet dagelijks)
7. Dagelijks
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
Stel vraag N.42 enkel indien [CN04000=1 EN CN04100=1] OF
[CN04000= 77 of 99 EN CN04100=1] OF [CN04000=1 EN CN04101=
77 of 99]
N.42 Waarom heb je geen contact met [CN02400]? Je mag meerdere
antwoorden geven.
Indien CX99912=3, vul dan “je grootmoeder langs vaders kant” in ipv
[CN02400]

[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
Codering met 10 dummies (0/1)
Indien code 77 of 99: automatisch invullen in alle items.
1. Zij woont te ver
2. Ik heb er ruzie mee
3. Mijn moeder [groep 1 (CX99912 = 1): mama] heeft er ruzie mee
4. Mijn vader [groep 1 (CX99912 = 1): papa] heeft er ruzie mee
5. Zij wil geen contact meer
6. Ik wil geen contact meer
7. Ik mag er geen contact meer mee hebben van mijn moeder [groep 1
(CX99912 = 1): mama]
8. Ik mag er geen contact meer mee hebben van mijn vader [groep 1
(CX99912 = 1): papa]
9. Het contact is verwaterd
10. Ik heb hem/haar nooit gekend
11. Andere
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
N.43
Hoeveel tijd heb je nodig om van bij je thuis tot bij [CN02400]
te gaan?
Indien CX99912=3, vul dan “je grootmoeder langs vaders kant” in ipv
[CN02400]
Aantal uur: 0 tot 96
Weigering (code 777) en weet niet (code 999) toelaten
Aantal minuten: 0 tot 59
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
Stel vraag N.44 enkel indien [CN03900= 1 of 3 (grootmoeder langs vaders
kant woont in)] OF [ [(CN04000 = 2. t.e.m. 7) EN (CN04100 = 2 t.e.m. 7)
(contact met grootmoeder langs vaders kant]]
N.44
Hoe goed of hoe slecht is jouw relatie met [CN02400]?
Indien CX99912=3, vul dan “je grootmoeder langs vaders kant” in ipv
[CN02400]
[Toon Kaart2]
1. Zeer slecht
2. Slecht

CN04201
CN04202
CN04203
CN04204
CN04205
CN04206
CN04207
CN04208
CN04209
CN04210
CN04211

CN04301
CN04302

CN04400
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3. Niet slecht, niet goed
4. Goed
5. Zeer goed
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

*Grootvader vaders kant*
Stel vragen N.45 t.e.m. N.50 enkel indien CN02500= 1 (grootvader langs
vaders kant leeft nog)
De volgende vragen gaan over [CN02600].
Indien CX99912=3, vul dan “je grootvader langs vaders kant” in ipv
[CN02600]
N.45 Woont [CN02600] bij jou thuis?
Indien CX99912=3, vul dan “je grootvader langs vaders kant” in ipv
[CN02600]
[ENQ: categorie 3 is voor als kind aangeeft dat het soms bij vader van de vader
woont]
[ENQ: indien het kind aangeeft dat het op internaat zit, moet je uitgaan van de
situatie indien kind niet op internaat zou zitten]
1. Ja
2. Neen
3. Soms wel, soms niet
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel N.46 t.e.m. N.49 enkel indien CN04500=2 of 7 of 9
N.46
Hoe vaak ontmoet je [CN02600]?
Indien CX99912=3, vul dan “je grootvader langs vaders kant” in ipv
[CN02600]

CN04500

CN04600

[Toon kaart]
1.
Nooit
2. Minder dan 1 keer per maand
3. 1 keer per maand
4. Verschillende keren per maand (maar niet wekelijks)
5. 1 keer per week
6. Verschillende keren per week (maar niet dagelijks)
7. Dagelijks
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
N.47
Hoe vaak heb je contact met [CN02600] via telefoon, post of
internet?
Indien CX99912=3, vul dan “je grootvader langs vaders kant” in ipv
[CN02600]
[Toon kaart]
1.
Nooit
2. Minder dan 1 keer per maand
3. 1 keer per maand
4. Verschillende keren per maand (maar niet wekelijks)
5. 1 keer per week
6. Verschillende keren per week (maar niet dagelijks)
7. Dagelijks
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten

CN04700
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Stel vraag N.48 enkel indien [CN04600=1 EN CN04700=1] OF
[CN04600= 77 of 99 EN CN04700=1] OF [CN04600=1 EN CN04700=
77 of 99]
N.48 Waarom heb je geen contact met [CN02600]? Je mag meerdere
antwoorden geven.
Indien CX99912=3, vul dan “je grootvader langs vaders kant” in ipv
[CN02600]
[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
Codering met 10 dummies (0/1)
Indien code 77 of 99: automatisch invullen in alle items.
1. Hij woont te ver
2. Ik heb er ruzie mee
3. Mijn moeder [groep 1 (CX99912 = 1): mama] heeft er ruzie mee
4. Mijn vader [groep 1 (CX99912 = 1): papa] heeft er ruzie mee
5. Hij wil geen contact meer
6. Ik wil geen contact meer
7. Ik mag er geen contact meer mee hebben van mijn moeder [groep 1
(CX99912 = 1): mama]
8. Ik mag er geen contact meer mee hebben van mijn vader[groep 1
(CX99912 = 1): papa]
9. Het contact is verwaterd
10. Ik heb hem/haar nooit gekend
11. Andere
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
N.49
Hoeveel tijd heb je nodig om van bij je thuis tot bij [CN02600]
te gaan?
Indien CX99912=3, vul dan “je grootvader langs vaders kant” in ipv
[CN02600]
Aantal uur: 0 tot 96
Weigering (code 777) en weet niet (code 999) toelaten
Aantal minuten: 0 tot 59
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
Stel vraag N.50 enkel indien [CN04500= 1 of 3 (grootvader langs vaders
kant woont in)] OF [ [(CN04600 = 2 t.e.m. 7) EN (CN04700 = 2 t.e.m. 7)
(contact met grootvader langs vaders kant)]]
N.50
Hoe goed of hoe slecht is jouw relatie met [CN02600]?
Indien CX99912=3, vul dan “je grootvader langs vaders kant” in ipv
[CN02600]
[Toon kaart]
1. Zeer slecht
2. Slecht
3. Niet slecht, niet goed
4. Goed
5. Zeer goed
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag V.3 enkel indien CX99912 = 2 of 3 (groep 2 of 3)
V. 3
In welke mate ga je akkoord of niet akkoord met de volgende
uitspraken?
[Toon kaart]
1.
Helemaal niet akkoord
2.
Niet akkoord
3.
Noch akkoord noch niet akkoord
4.
Akkoord
5.
Helemaal akkoord
Weet niet (code 9) toelaten
1.
2.

Grootouders moeten instaan voor hun kleinkinderen als de ouders dit
zelf niet kunnen
Ouders moeten hun volwassen kinderen financieel steunen als deze

CN04801
CN04802
CN04803
CN04804
CN04805
CN04806
CN04807
CN04808
CN04809
CN04810
CN04811

CN04901
CN04902

CN05000

CV00301
CV00302
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

financiële moeilijkheden hebben
Ouders moeten hun levenswijze aanpassen aan de noden van hun
volwassen kinderen
Volwassen kinderen moeten de zorg voor hun ouders op zich nemen als
deze hulp nodig hebben
Volwassen kinderen moeten hun beroepsleven aanpassen aan de noden
van hun ouders
Dochters, eerder dan zonen, moeten voor hun ouders zorgen als deze
hulp nodig hebben
Zonen, eerder dan dochters, moeten voor hun ouders zorgen als deze
hulp nodig hebben
Volwassen kinderen moeten hun ouders financieel steunen als deze
financiële moeilijkheden hebben
Volwassen kinderen moeten hun ouders bij zich laten inwonen als deze
niet langer in staat zijn om zelfstandig te wonen

CV00303
CV00304
CV00305
CV00306
CV00307
CV00308
CV00309

W. Welbevinden en gezondheid
De volgende vragen gaan over hoe jij je voelt.
W.1
Hoe tevreden of ontevreden ben je met je leven tegenwoordig?
[Toon kaart3]
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Helemaal
Helemaal
niet
tevreden
tevreden
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
W.2
In welke mate ga je akkoord of niet akkoord met de volgende
uitspraken?
[Toon kaart]
1. Helemaal niet akkoord
2. Niet akkoord
3. Noch akkoord, noch niet akkoord
4. Akkoord
5. Helemaal akkoord
Weet niet (code 9) toelaten

CW00100

Ik ben een waardevol persoon, minstens evenwaardig aan anderen
Ik denk dat ik een aantal goede eigenschappen bezit
Al bij al ben ik geneigd mezelf een mislukkeling te voelen
Ik ben in staat de meeste dingen even goed te doen als de meeste
andere mensen
5. Ik heb niet veel eigenschappen om trots op te zijn
6. Ik neem een positieve houding aan tegenover mezelf
7. Over het algemeen ben ik tevreden over mezelf
8. Ik wou dat ik meer eerbied kon hebben voor mezelf
9. Nu en dan voel ik me nutteloos
10. Soms denk ik dat ik nergens goed voor ben en helemaal niet deug
Stel vraag W.3 enkel indien CX99912 = 2 of 3 (groep 2 of 3)
W.3
In welke mate ga je akkoord of niet akkoord met de volgende
uitspraken?
[Toon kaart]
1. Helemaal niet akkoord
2. Niet akkoord
3. Noch akkoord, noch niet akkoord
4. Akkoord
5. Helemaal akkoord
Weet niet (code 9) toelaten

CW00201
CW00202
CW00203
CW00204

1.
2.
3.

CW00301
CW00302
CW00303

1.
2.
3.
4.

Ik heb weinig controle over de dingen die me overkomen
Sommige van mijn problemen kan ik met geen mogelijkheid oplossen
Er is weinig dat ik kan doen om belangrijke dingen in mijn leven te
veranderen

CW00205
CW00206
CW00207
CW00208
CW00209
CW00210
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4.

Ik voel me vaak hulpeloos bij het omgaan met de problemen van het
leven
5. Soms voel ik dat ik een speelbal van het leven ben
6. Wat er in de toekomst met me gebeurt, hangt voor het grootste deel van
mezelf af
7. Ik kan ongeveer alles als ik m’n zinnen* erop gezet heb
*[ENQ: indien de respondent ‘zinnen’ niet goed begrijpt, zeg dan ‘gedacht’]
W.4
Hoe is je algemene gezondheidstoestand?
[ENQ: We bedoelen hier de algemene gezondheid. Incidentele
gezondheidsproblemen zoals een griep of een gebroken been worden hier niet
bedoeld.]
[Toon kaart]
1. Zeer slecht
2. Slecht
3. Gaat wel (redelijk)
4. Goed
5. Zeer goed
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
W.5
Hoe vaak heb je de voorbije week last gehad van de volgende
klachten?
[Toon kaart]
1. Zelden of nooit
2. Soms
3. Vaak
4. Altijd of bijna altijd
Weet niet (code 9) toelaten
1.

CW00304
CW00305
CW00306
CW00307
CW00400

Moeilijkheden om te ontspannen [ENQ:hiermee bedoelen we het zich
ontspannen voelen. Ontspannende activiteiten worden hier niet onder verstaan]
2. Nerveus zijn
3. Snel geïrriteerd zijn
4. Angstig zijn
Stel vraag W.6 enkel indien CX99912= 2 of 3 (groep 2 of 3)
W.6
Hoe vaak gedurende de voorbije week ...
[Toon kaart]
1. Zelden of nooit
2. Soms
3. Vaak
4. Altijd of bijna altijd
Weet niet (code 9) toelaten

CW00501

1. Voelde je je gedeprimeerd
2. Voelde je dat alles wat je deed met moeite ging
3. Heb je slecht geslapen
4. Was je gelukkig
5. Voelde je je eenzaam
6. Heb je van het leven genoten
7. Voelde je je droevig
8. Had je het gevoel dat je niet op gang kon komen
Stel vraag W.7 enkel indien CX99912 = 1 of 2 (groep 1 of 2)
W.7
In welke mate zijn de volgende uitspraken waar of niet waar
wanneer je denkt aan de voorbije 6 maanden?
[Toon kaart]
0. Niet waar
1. Een beetje waar
2. Zeker waar
Weet niet (code 9) toelaten

CW00601
CW00602
CW00603
CW00604
CW00605
CW00606
CW00607
CW00608

1.
2.
3.
4.
5.

CW00701
CW00702
CW00703
CW00704
CW00705

Ik
Ik
Ik
Ik
Ik

ben rusteloos, ik kan niet lang stilzitten
word erg boos en heb vaak woedeaanvallen
doe meestal wat er van me gevraagd wordt
zit constant te wiebelen of te friemelen
vecht of pest vaak

CW00502
CW00503
CW00504
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6.
7.
8.
9.

Ik ben snel afgeleid, vind het moeilijk om me te concentreren
Ik word er vaak van beschuldigd dat ik lieg of bedrieg
Ik denk na voor ik iets doe
Ik neem dingen weg die niet van mij zijn thuis, op school of op andere
plaatsen
10. Ik maak af waar ik mee bezig ben. Ik kan mijn aandacht er goed bij
houden
Stel onderstaande items enkel indien CX99912 = 1 (groep 1)
1. Ik heb vaak hoofdpijn, buikpijn of ik ben misselijk
2. Ik pieker veel
3. Ik ben vaak ongelukkig, in de put of in tranen
4. Ik ben zenuwachtig in nieuwe situaties
5. Ik ben voor heel veel dingen bang, ik ben snel angstig
Stel vraag W.8 enkel indien CX99912 = 2 of 3 (groep 2 of 3)
W.8
Hoe vaak heb je de voorbije 6 maanden alcoholische dranken
gedronken, zoals bier, wijn, sterke drank of cocktails?

CW00706
CW00707
CW00708
CW00709
CW00710

CW00711
CW00712
CW00713
CW00714
CW00715
CW00800

[Toon kaart]
1. Nooit
2. Minder dan 1 keer per maand
3. 1 keer per maand
4. Verschillende keren per maand (maar niet wekelijks)
5. 1 keer per week
6. Verschillende keren per week (maar niet dagelijks)
7. Dagelijks
Weet niet (code 99) en weigerig (code 77) toelaten
Stel vragen W.9 t.e.m. W.10 enkel indien CW00800 ≠1
W.9
Hoe vaak heb je de voorbije 6 maanden 6 of meer glazen
alcoholhoudende dranken op 1 dag gedronken?
[Toon kaart]
1. Nooit
2. Minder dan 1 keer per maand
3. 1 keer per maand
4. Verschillende keren per maand (maar niet wekelijks)
5. 1 keer per week
6. Verschillende keren per week (maar niet dagelijks)
7. Dagelijks
Weet niet (code 99) en weigerig (code 77) toelaten
W.10
In welke mate ga je akkoord of niet akkoord met de volgende
uitspraken? Denk hierbij aan de voorbije 12 maanden.
[Toon kaart]
1. Helemaal niet akkoord
2. Niet akkoord
3. Noch akkoord, noch niet akkoord
4. Akkoord
5. Helemaal akkoord
Weet niet (code 9) toelaten
1.
2.

Drinken vrolijkt me op als ik in een slechte bui ben
Drinken helpt me me beter te voelen als ik gespannen of nerveus
ben
3. Drinken geeft me meer zelfvertrouwen
[ENQ: Vraag W.11 en W.12. worden ingevuld door de interviewer, zij worden niet
luidop voorgelezen]
W.11 [ENQ: NIET LUIDOP VOORLEZEN: Zijn er op dit moment van het interview
andere personen dan de respondent(e) aanwezig in dezelfde ruimte?]
1. Ja
2. Neen

CW00900

CW01001
CW01002
CW01003

CW01100

Stel vraag W.12 enkel indien CW01100=1
W.12 [ENQ: NIET LUIDOP VOORLEZEN: Duid de aanwezige perso(o)n(en) aan.
Meerdere antwoorden mogelijk]
Coderen met 6 dummies (1/0)
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1. (Stief)ouders/vader/moeder
2. Broers of zussen
3. Stief- of halfbroers- of zussen
4. Grootouders
5. Een vriend of vriendin
6. Partner/echgeno(o)t(e)
7. Andere volwassenen
8. Iemand anders
Weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag W.13 enkel indien CX99912 = 2 of 3 (groep 2 of 3)
W.13 Welke van de volgende middelen heb je gedurende de voorbije 2
weken gebruikt?
[ENQ: Pauze, geef de respondent de tijd om de kaart te lezen. Lees de items niet
luidop voor. De respondent somt de nummers op van de middelen die hij/zij gebruikt
heeft.]
[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
Coderen met 9 dummies 0/1
1. Slaapmiddelen; zoals bijvoorbeeld Stilnoct, Dormicum, Lendormin, Sonata,
Normison, Imovane, Loramet, Rohypnol, Dormonoct, Dalmadorm,…
2. Kalmeermiddelen; zoals bijvoorbeeld Lexotan, Frisium, Tranxene, Valium,
Temesta, Seresta, Clorazepaat,…)
3. Anti-depressiva; zoals bijvoorbeeld Floxyfral ,Cipramil, Sipralexa, Prozac,
Seroxat, Aropax, Serlain,…
4. Psychostimulantia; zoals Rilatine Dexidrine en Stimul
5. Soft drugs; zoals hasj, wiet, marihuana
6. XTC
7. Bewustzijnsverruimende middelen; zoals LSD, paddo’s
8. Hard drugs; zoals pepmiddelen, cocaïne, heroïne
9. Geen enkele
Weet niet (code 9) en weigerig (code 7) toelaten
W.14 Nu toon ik je nog een kaart met vijf vragen.
[ENQ: Pauze, geef de respondent de tijd om de kaart te lezen. Lees de items niet
luidop voor tenzij de respondent echt hulp nodig heeft.]
[Toon kaart]
A. Heb je ooit al iets met opzet beschadigd of stukgemaakt op straat, op school, of
op een andere plaats?
B. Heb je ooit al eens wapens bij je gedragen op straat, op school of op een andere
publieke plaats (zakmes niet inbegrepen)?
C. Heb je ooit al eens drugs verkocht met winst?
D. Heb je ooit al eens iemand in elkaar geslagen zodat hij/zij verwondingen opliep?
E. Ben je ooit al eens van huis weggelopen en een of meer nachten weggebleven?
Wat is je antwoord op vraag A?
1.
Ja
2.
Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

CW01201
CW01202
CW01203
CW01204
CW01205
CW01206
CW01207
CW01208

CW013O1
- CW01309

CW01401

Wat is je antwoord op vraag B?
1.
Ja
2.
Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

CW01402

Wat is je antwoord op vraag C?
1.
Ja
2.
Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

CW01403

Wat is je antwoord op vraag D?
1.
Ja
2.
Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

CW01404
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Wat is je antwoord op vraag E?
1.
Ja
2.
Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
W.15 Welke van de volgende problemen werden ooit bij jou vastgesteld?
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
[Toon Kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
Coderen met 9 dummies 0/1
Indien CW01510=1 dan krijgen CW01501-09 automatisch waarde 0
1. ADHD of ADD
2. Autisme
3. Eetstoornis
4. Dyslexie
5. Depressie
6. Angststoornis
7. Psychose
8. Automutulatie (zelfverwonding)
9. Geen
Stel vraag W.16.1 enkel indien CW01501=1
W.16.1 Hoe oud was je toen ADHD of ADD bij jou werd vastgesteld?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 999) en weigering (code 777) toelaten
Stel vraag W.16.2 enkel indien CW01502=1
W.16.2 Hoe oud was je toen autisme bij jou werd vastgesteld?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 999) en weigering (code 777) toelaten
Stel vraag W.16.3 enkel indien CW01503=1
W.16.3 Hoe oud was je toen een eetstoornis bij jou werd vastgesteld?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 999) en weigering (code 777) toelaten
Stel vraag W.16.4 enkel indien CW01504=1
W.16.4 Hoe oud was je toen dyslexie bij jou werd vastgesteld?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 999) en weigering (code 777) toelaten
Stel vraag W.16.5 enkel indien CW015055=1
W.16.5 Hoe oud was je toen je depressie werd vastgesteld?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 999) en weigering (code 777) toelaten
Stel vraag W.16.6 enkel indien CW01506=1
W.16.6 Hoe oud was je toen je angststoornis werd vastgesteld?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 999) en weigering (code 777) toelaten
Stel vraag W.16.7 enkel indien CW01507=1
W.16.7 Hoe oud was je je psychose werd vastgesteld?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 999) en weigering (code 777) toelaten
Stel vraag W.16.8 enkel indien CW01508=1
W.16.8 Hoe oud was je toen automutulatie bij jou werd vastgesteld?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 999) en weigering (code 777) toelaten

CW01405

CW01501
CW01502
CW01503
CW01504
CW01505
CW01506
CW01507
CW01508
CW01509

CW01601

CW01602

CW01603

CW01604

CW01605

CW01606

CW01607

CW01608
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S.

Gebruik van diensten

Voor alle respondenten:
De volgende vragen gaan over medische en sociale diensten waarvan je het voorbije jaar
eventueel gebruik hebt gemaakt.
S.1
Hoeveel dagen ben je in totaal opgenomen in een ziekenhuis tijdens
de voorbije 12 maanden?
Indien CX99912 = 2 of 3 (groep 2 of 3) EN MY99904=2 (targetkind is
vrouw), zeg: Opnames voor een zwangerschap of bevalling mogen niet
worden meegerekend.
[ENQ: Dagopnames moeten ook worden meegerekend. Opnames i.v.m.
vruchtbaarheidsbehandelingen of eventuele vruchtbaarheidsproblemen mogen niet
worden meegerekend]
Aantal dagen: 0 tot 365
Weigering (code 777) en weet niet (code 999) toelaten
Stel vraag S.2 enkel indien CX99912 = 1 of 2 (groep 1 of 2)
S.2
Welke van de volgende diensten ken je?
[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
Coderen met 4 dummies 0/1
Indien CS00204=1 krijgen CS00401-03 automatisch waarde 0
1. Jongerenadviescentrum JAC of jongereninformatiepunt
2. Kinder – of jongerentelefoon
3. Het CLB, Centrum Leerlingen Begeleiding
4. Geen enkele
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vragen S.3.1 t.e.m. S.4.1 enkel indien CS00201 = 1
S.3.1 Hoe vaak heb je gedurende de voorbije 12 maanden het
jongerenadviescentrum of jongereninformatiepunt gecontacteerd?
[Toon kaart4]
0. Nooit
1. 1 keer
2. Een aantal keren per jaar
3. Maandelijks
4. Om de 2 weken
5. Wekelijks of meer
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag S.4.1 enkel indien CS00301 ≠ 0
S.4.1 In welke mate heeft men je kunnen helpen?
[Toon kaart]
1. Helemaal niet
2. Amper
3. Een beetje
4. Veel
5. Zeer veel
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vragen S.3.2 t.e.m. S.4.2 enkel indien CS00202 = 1
S.3.2 Hoe vaak heb je gedurende de voorbije 12 maanden de kinder- of
jongerentelefoon gecontacteerd?
[Toon kaart4]
Stel vraag S.4.2 enkel indien CS00302 ≠ 0
S.4.2 In welke mate heeft men je kunnen helpen?
[Toon kaart]
Stel vragen S.3.3 t.e.m. S.4.3 enkel indien CS00203 = 1
S.3.3 Hoe vaak heb je gedurende de voorbije 12 maanden het CLB of
Centrum voor Leerlingen Begeleiding gecontacteerd?
[Toon kaart4]
Stel vraag S.4.3 enkel indien CS00303 ≠ 0

CS00100

CS00201
CS00202
CS00203
CS00204

CS00301

CS00401

CS00302

CS00402

CS00303
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S.4.3 In welke mate heeft men je kunnen helpen?
[Toon kaart]
Stel vraag S.5 enkel indien CX99912 = 3 (groep 3)
S.5
Van welke van de volgende diensten heb je gebruik gemaakt
gedurende de voorbije 12 maanden?

CS00403

[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
Coderen met 11 dummies 0/1
Indien CS00511=1, dan CS00501-10 = automatisch 0
1. Opvoedingsondersteunende diensten; zoals een Centrum voor Kinderzorg en
Gezinsondersteuning (CKG), Dienst voor Integrale Gezinszorg, Dienst voor
Gezinsondersteunende Pleegzorg, Consultatiebureau Kind en Gezin, Centrum
voor Levens- en Gezinsvragen, Dienst voor Gezinszorg, Opvoedingswinkel
2. Diensten in verband met gezinnen en relaties, zoals een Centrum Algemeen
Welzijnswerk (C.A.W.), Centrum voor Levens- en Gezinsvragen, Centrum voor
Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding
Contacten met opvoedingsondersteunende diensten mogen hierbij niet worden
meegeteld
3. Diensten voor geestelijke gezondheidszorg; zoals een Centrum voor Geestelijke
Gezondheidszorg
4. Diensten voor thuishulp of thuiszorg; zoals Thuisverpleging, Thuisverzorging,
Maaltijden aan Huis, Familiehulp, Familiezorg, Solidariteit voor het Gezin, het
Wit-Gele Kruis, Dienst voor Thuiszorg
5. Diensten voor slachtofferbegeleiding; zoals Slachtofferhulp, Vertrouwenscentrum
Kindermishandeling, Centrum voor Hulp aan Slachtoffers van Misdrijven, een
vluchthuis
6. Juridische diensten; zoals juridische adviesdiensten (bv van KAV), Centrum
Algemeen Welzijnswerk (C.A.W.), justitiehuizen, Wetswinkel, Commissie
7. Sociale diensten, bijvoorbeeld van het O.C.M.W., Centrum Algemeen
Welzijnswerk (C.A.W.)
8. Zelfhulpgroep
9. Telefonische hulpverlening; zoals bijvoorbeeld Tele-Onthaal, Zelfmoordlijn,
Holebifoon, Druglijn
10. Dienst voor jongeren; zoals een jongerenadviescentrum (J.A.C.) of
Jongereninformatiepunt
11. Geen enkele
1. Opvoedingsondersteunende diensten
2. Diensten in verband met gezinnen en relaties
3. Diensten voor geestelijke gezondheidszorg
4. Diensten voor thuishulp en thuiszorg
5. Diensten voor slachtofferbegeleiding
6. Juridische diensten
7. Sociale diensten
8. Zelfhulpgroep
9. Telefonische hulpverlening
10. Diensten voor jongeren
11. Geen enkele
Weet niet (code 9) en weigerig (code 7) toelaten
Stel vragen S.6.1 t.e.m. S.7.1 enkel indien CS00501 = 1
S.6.1 Hoe vaak heb je gedurende de voorbije 12 maanden gebruik
gemaakt van opvoedingsondersteunende diensten?
[Toon kaart]
1. 1 keer
2. Een aantal keren per jaar
3. Maandelijks
4. Om de 2 weken
5. Wekelijks of meer
Weet niet (code 9) en weigerig (code 7) toelaten
S.7.1. In welke mate heeft men je kunnen helpen?
[Toon kaart]

CS00501
CS00502
CS00503
CS00504
CS00505
CS00506
CS00507
CS00508
CS00509
CS00510
CS00511

CS00601

CS00701
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1. Helemaal niet
2. Amper
3. Een beetje
4. Veel
5. Zeer veel
Weet niet (code 9) en weigerig (code 7) toelaten
Stel vragen S.6.2 t.e.m. S.7.2 enkel indien CS00502 = 1
S.6.2 Hoe vaak heb je gedurende de voorbije 12 maanden gebruik
gemaakt van diensten in verband met gezinnen en relaties?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigerig (code 7) toelaten
S.7.2. In welke mate heeft men je kunnen helpen?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigerig (code 7) toelaten
Stel vragen S.6.3 t.e.m. S.7.3 enkel indien CS00503 = 1
S.6.3 Hoe vaak heb je gedurende de voorbije 12 maanden gebruik
gemaakt van diensten voor geestelijke gezondheidszorg?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigerig (code 7) toelaten
S.7.3. In welke mate heeft men je kunnen helpen?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigerig (code 7) toelaten
Stel vragen S.6.4 t.e.m. S.7.4 enkel indien CS00504 = 1
S.6.4 Hoe vaak heb je gedurende de voorbije 12 maanden gebruik
gemaakt van diensten voor thuishulp of thuiszorg?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigerig (code 7) toelaten
S.7.4. In welke mate heeft men je kunnen helpen?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigerig (code 7) toelaten
Stel vragen S.6.5 t.e.m. S.7.5 enkel indien CS00505 = 1
S.6.5 Hoe vaak heb je gedurende de voorbije 12 maanden gebruik
gemaakt van diensten voor slachtofferbegeleiding?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigerig (code 7) toelaten
S.7.5 In welke mate heeft men je kunnen helpen?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigerig (code 7) toelaten
Stel vragen S.6.6 t.e.m. S.7.6 enkel indien CS00506 = 1
S.6.6 Hoe vaak heb je gedurende de voorbije 12 maanden gebruik
gemaakt van juridische diensten?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigerig (code 7) toelaten
S.7.6. In welke mate heeft men je kunnen helpen?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigerig (code 7) toelaten
Stel vragen S.6.7 t.e.m. S.7.7 enkel indien CS00507 = 1
S.6.7 Hoe vaak heb je gedurende de voorbije 12 maanden gebruik
gemaakt van sociale diensten?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigerig (code 7) toelaten

CS00602

CS00702

CS00603

CS00703

CS00604

CS00704

CS00605

CS00705

CS00606

CS00706

CS00607
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S.7.7. In welke mate heeft men je kunnen helpen?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigerig (code 7) toelaten
Stel vragen S.6.8 t.e.m. S.7.8 enkel indien CS00508 = 1
S.6.8 Hoe vaak heb je gedurende de voorbije 12 maanden een
zelfhulpgroep gecontacteerd?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigerig (code 7) toelaten
S.7.8. In welke mate heeft men je kunnen helpen?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigerig (code 7) toelaten
Stel vragen S.6.9 t.e.m. S.7.9 enkel indien CS00509 = 1
S.6.9 Hoe vaak heb je gedurende de voorbije 12 maanden gebruik
gemaakt van telefonische hulpverlening?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigerig (code 7) toelaten
S.7.9. In welke mate heeft men je kunnen helpen?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigerig (code 7) toelaten
Stel vragen S.6.10 t.e.m. S.7.10 enkel indien CS00510 = 1
S.6.10 Hoe vaak heb je gedurende de voorbije 12 maanden gebruik
gemaakt van diensten voor jongeren?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigerig (code 7) toelaten
S.7.10. In welke mate heeft men je kunnen helpen?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigerig (code 7) toelaten
Stel vraag S.8 enkel indien CX99912 = 2 of 3 (groep 2 of 3)
S.8
Welke personen heb je gecontacteerd omwille van sociale of
emotionele problemen gedurende de voorbije 12 maanden?
[ENQ: Ga telkens na of het hier wel degelijk gaat om een contact omwille van sociale
of emotionele problemen. Contacten omwille van lichamelijke problemen zoals een
griep of gebroken been mogen niet worden meegerekend.]
[ENQ: Contacten die plaatsvonden in het kader van diensten vermeld in S.5 mogen
niet worden meegerekend (zo worden dubbeltellingen vermeden).]
Coderen met 7 dummies 0/1
[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
1. Huisarts
2. Psychiater of kinderpsychiater
3. Andere geneesheer-specialist
4. Psycholoog
5. Pedagoog
6. Alternatieve geneeskundige (vb. Homeopaat, acupuncturist, osteopaat,
chiropractor,…)
7. Niemand
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
IF CS00807=1, dan AS00801-06 =automatisch 0
Stel vragen S.9.1 t.e.m. S.10.1 enkel indien CS00801=1
S.9.1. Hoe vaak heb je gedurende de voorbije 12 maanden een huisarts
gecontacteerd?
[Toon kaart]
1. 1 keer
2. Een aantal keren per jaar
3. Maandelijks
4. Om de 2 weken

CS00707

CS00608

CS00708

CS00609

CS00709

CS00610

CS00710

CS00801
CS00802
CS00803
CS00804
CS00805
CS00806
CS00807

CS00901
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5. Wekelijks of meer
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
S.10.1 In welke mate heeft de huisarts je kunnen helpen?
[Toon kaart]
1. Helemaal niet
2. Amper
3. Een beetje
4. Veel
5. Zeer veel
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vragen S.9.2 t.e.m. S.10.2 enkel indien CS00802=1
S.9.2. Hoe vaak heb je gedurende de voorbije 12 maanden een
psychiater of kinderpsychiater gecontacteerd?
[Toon kaart]
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
S.10.2. In welke mate heeft de psychiater of kinderpsychiater je
kunnen helpen?
[Toon kaart]
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vragen S.9.3 t.e.m. S.10.3 enkel indien CS00803=1
S.9.3. Hoe vaak heb je gedurende de voorbije 12 maanden een
geneesheer-specialist gecontacteerd?
[Toon kaart]
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
S.10.3. In welke mate heeft de geneesheer-specialist je kunnen
helpen?
[Toon kaart]
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vragen S.9.4 t.e.m. S.10.4 enkel indien CS00804=1
S.9.4. Hoe vaak heb je gedurende de voorbije 12 maanden een
psycholoog gecontacteerd?
[Toon kaart]
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
S.10.4. In welke mate heeft de psycholoog je kunnen helpen?
[Toon kaart]
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vragen S.9.5 t.e.m. S.10.5 enkel indien CS00805=1
S.9.5. Hoe vaak heb je gedurende de voorbije 12 maanden een
pedagoog gecontacteerd?
[Toon kaart]
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
S.10.5. In welke mate heeft de pedagoog je kunnen helpen?
[Toon kaart]
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vragen S.9.6 t.e.m. S.10.6 enkel indien CS00806=1
S.9.6. Hoe vaak heb je gedurende de voorbije 12 maanden een
alternatieve geneeskundige gecontacteerd?
[Toon kaart]
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
S.10.6. In welke mate heeft de alternatieve geneeskundige je kunnen
helpen?
[Toon kaart]
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

CS01001

CS00902

CS01002

CS00903

CS01003

CS00904

CS01004

CS00905

CS01005

CS00906

CS01006

53

Stel vraag S.11 enkel indien CX99912=2 of 3 (groep 2 of 3)
S.11 Is het gedurende de voorbije 12 maanden ooit voorgekomen dat je
dacht professionele hulp nodig te hebben omwille van sociale of emotionele
problemen, maar dat je deze hulp toch niet zocht?
1. Ja
2. Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag S.12 enkel indien CS01100=1
S.12
Waarom zocht je geen hulp?
Coderen met 10 dummies 0/1
[Toon kaart]
Meerdere antwoorden zijn mogelijk
1. Ik dacht dat het probleem vanzelf zou overgaan
2. Ik wou het probleem zelf oplossen
3. Ik wist niet goed waar ik terecht kon of bij wie ik kon aankloppen
4. Ik was bang voor wat de anderen van mij zouden denken
5. Het lukte me niet om een afspraak vast te leggen
6. Ik maakte me zorgen over de hoeveelheid geld dat het zou kosten
7. Ik had er de tijd niet voor o.w.v. andere bezigheden
8. Ik durfde de stap niet zetten naar professionele hulp
9. Mijn moeder wou niet dat ik professionele hulp zocht
10. Mijn vader wou niet dat ik professionele hulp zocht
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

CS01100

CS01201
CS01202
CS01203
CS01204
CS01205
CS01206
CS01207
CS01208
CS01209
CS01210
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N.

Netwerken, sociale steun, contacten en vrije tijd
*Sociale relaties en contactfrequentie*

Stel vragen N.51. t.e.m. N.56. enkel indien CX99912 = 1 of 2 (groep 1 of 2)
Nu volgen enkele vragen over je vrienden en vriendinnen.
N.51. Hoeveel vrienden of vriendinnen heb je?
[respondent mag zelf definiëren wat vriend(inn)en zijn.]
Aantal: 0 tot 75
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
Stel vragen N.52. t.e.m. N.56. enkel indien CN05100 ≠ 0
N.52.
Heb je vrienden of vriendinnen van wie de ouders [groep 1
(CX99912 = 1): mama en papa] gescheiden zijn?
[Toon kaart]
1. Ja, één
2. Ja, een paar
3. Ja, bijna allemaal
4. Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
N.53.
Heb je een beste vriend of een beste vriendin?
1. Ja
2. Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vragen N.54 t.e.m. N.56. enkel indien CN05300 = 1
N.54. Wat is de naam van je beste vriend of vriendin?
[ENQ: Indien respondent naam niet weet niet of weigert te geven vul
dan in: ‘je beste vriend of vriendin’]
Naam vriend(in):
N.55. Hoe lang kennen jij en [CN05400] elkaar al?
Aantal maanden: 0 tot 11
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
Aantal jaar: 0 tot 18
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten

CN05100

CN05200

CN05300

CN05400

CN05501
CN05502

N.56. Nu zal ik enkele vragen stellen over [CN05400]
[Toon kaart5]
1. Nooit
2. Zelden
3. Soms
4. Vaak
5. Altijd
Weet niet (code 9) toelaten
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hoe vaak breng je je vrije tijd door met [CN05400]?
Hoe vaak praat je over alles en nog wat met [CN05400]?
Hoe vaak heb je pret en plezier met [CN05400]?
Hoe vaak deel je je geheimen en persoonlijke gevoelens met
[CN05400]?
Hoe vaak ga je met [CN05400] ergens naartoe en doe je
leuke dingen samen?
Hoe vaak spreek je met [CN05400] over dingen waarvan je
niet wilt dat anderen ze weten?

CN05601
CN05602
CN05603
CN05604
CN05605
CN05606

Stel vragen N.57. t.e.m. N.58. enkel indien CX99912 = 3 (groep 3).
Nu volgen enkele vragen over je sociaal leven.
N.57. Hoe vaak ontmoette je volgende personen in je vrije tijd de voorbije
12 maanden?
[ENQ. Tijd op het werk wordt hier niet meegerekend]
[ENQ: Met ontmoeten bedoelen we “persoonlijk contact”, geen contact via telefoon,
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email, enz.]
[Toon kaart6]
1. Nooit
2. Minder dan 1 keer per maand
3. 1 keer per maand
4. Verschillende keren per maand (maar niet wekelijks)
5. 1 keer per week
6. Verschillende keren per week (maar niet dagelijks)
7. Dagelijks
Niet van toepassing (code 88) en weet niet (code 99) toelaten
1.
2.
3.
4.
5.

Collega’s [ENQ: 88= respondent heeft geen collega’s]
Vrienden/vriendinnen [ENQ: 88= respondent heeft geen vrienden]
Mensen uit de buurt
Eigen familie (geen huisgenoten) [ENQ: 88= respondent heeft geen familie]
Familie van je partner Enkel indien CR01400= 1 (respondent heeft een
partner)
N.58. Hoe tevreden of ontevreden ben je met je sociaal leven?
[ENQ: Onder “sociaal leven” wordt het contact met anderen in de vrije tijd verstaan]
[Toon kaart]
1. Helemaal ontevreden
2. Ontevreden
3. Noch tevreden, noch ontevreden
4. Tevreden
5. Helemaal tevreden
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

CN05701
CN05702
CN05703
CN05704
CN05705
CN05800

*Eenzaamheid*
Stel vraag N.59. enkel indien CX99912 = 1 of 2 (groep 1 of 2).
N.59.
Hoe vaak zijn elk van volgende uitspraken op jou van toepassing?
[Toon kaart]
1. Dikwijls
2. Soms
3. Zelden
4. Nooit
Weet niet (code 9) toelaten
1.
2.

Ik vind dat ik minder vrienden en vriendinnen heb dan anderen
Ik voel me geïsoleerd van anderen [Groep 1 (CX99912 = 1): Ik hoor er
niet bij]
3. Ik voel me uitgestoten door mijn klasgenoten
4. Ik verlang meer in de klas opgenomen te worden
5. Vrienden of vriendinnen maken is moeilijk voor mij
6. Ik ben bang dat de anderen me niet laten meedoen
7. Op school voel ik me alleen
8. Ik denk: er is geen enkele vriend of vriendin aan wie ik alles kan
vertellen
9. Ik voel me in de steek gelaten door mijn vrienden en vriendinnen
10. Ik voel me aan de kant gelaten door mijn vrienden
11. Ik ben verdrietig omdat niemand met me mee wil doen
12. Ik ben verdrietig omdat ik geen vriend of vriendinnen heb
Stel vraag N.60. enkel indien CX99912 = 3 (groep 3).
N.60. In welke mate is elk van de volgende uitspraken op jou, zoals je de
laatste tijd bent, van toepassing?
[Toon kaart]
1. Ja!
2. Ja
3. Min of meer
4. Neen
5. Neen!

CN05901
CN05902
CN05903
CN05904
CN05905
CN05906
CN05907
CN05908
CN05909
CN05910
CN05911
CN05912
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Weet niet (code 9) toelaten
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ik ervaar een leegte om me heen
Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van problemen kan
terugvallen
Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen
Er zijn voldoende mensen met wie ik me nauw verbonden voel
Ik mis mensen om me heen
Vaak voel ik me in de steek gelaten

CN06001
CN06002
CN06003
CN06004
CN06005
CN06006

*Steun aan ouders*
Stel vragen N.61 t.e.m. N.64 enkel indien CX99912 = 2 of 3 (groep 2 of 3)
Stel vragen N.61 t.e.m. N.62 enkel indien CH00300 ≠ 3 (moeder nog in
leven)
N.61. Hoe vaak heb je hulp gegeven aan je moeder de voorbije 12
maanden?
[ENQ: Het gaat hier om de biologische of adoptiemoeder]
[Toon kaart]
1. Nooit
2. Minder dan 1 keer per maand
3. 1 keer per maand
4. Verschillende keren per maand (maar niet wekelijks)
5. 1 keer per week
6. Verschillende keren per week (maar niet dagelijks)
7. Dagelijks
1. Door te luisteren naar haar in een persoonlijk gesprek
2. Bij haar praktische zaken, zoals klusjes in en rond het huis,
vervoer,administratie, enz.
3. Door waardevolle goederen of geld aan haar te geven
4. Door samen met haar plezier te maken, te ontspannen
5. Bij haar persoonlijke verzorging zoals wassen, aankleden, eten, enz.
[ENQ: 88= moeder had geen hulp nodig had, ze kan het zelf]
Niet van toepassing (code 88) en weet niet (code 99) toelaten

CN06101
CN06102
CN06103
CN06104
CN06105

N.62. Hoe vaak heb jij hulp gekregen van je moeder de voorbije 12
maanden?
[ENQ: Het gaat hier om de biologische of adoptiemoeder]
[Toon kaart]
1. Nooit
2. Minder dan 1 keer per maand
3. 1 keer per maand
4. Verschillende keren per maand (maar niet wekelijks)
5. 1 keer per week
6. Verschillende keren per week (maar niet dagelijks)
7. Dagelijks
1. Doordat zij luisterde naar jou in een persoonlijk gesprek
2. Door waardevolle goederen of geld aan jou te geven
3. Door samen met jou plezier te maken, te ontspannen
4. Bij de zorg voor jouw kinderen Enkel indien CR02400= 1 (respondent
heeft kinderen)
Weet niet (code 99) toelaten
Stel vragen N.63. t.e.m. N.64. enkel indien CH00300 ≠ 2 (vader nog in
leven)
N.63. Hoe vaak heb je hulp gegeven aan je vader de voorbije 12
maanden?
[ENQ: Het gaat hier om de biologische of adoptievader]
[Toon kaart]
1. Nooit

CN06201
CN06202
CN06203
CN06204
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Minder dan 1 keer per maand
1 keer per maand
Verschillende keren per maand (maar niet wekelijks)
1 keer per week
Verschillende keren per week (maar niet dagelijks)
Dagelijks

1. Door te luisteren naar hem in een persoonlijk gesprek
2. Bij zijn praktische zaken, zoals klusjes in en rond het huis,
vervoer,administratie, enz.
3. Door waardevolle goederen of geld aan hem te geven
4. Door samen met hem plezier te maken, te ontspannen
5. Bij zijn persoonlijke verzorging zoals wassen, aankleden, eten, enz.
[ENQ: 88= vader had geen hulp nodig, hij kan het zelf]
Niet van toepassing (code 88) en weet niet (code 99) toelaten

CN06301
CN06302
CN06303
CN06304
CN06305

N.64. Hoe vaak heb je hulp gekregen van je vader de voorbije 12
maanden?
[ENQ: Het gaat hier om de biologische of adoptievader]
[Toon kaart]
1. Nooit
2. Minder dan 1 keer per maand
3. 1 keer per maand
4. Verschillende keren per maand (maar niet wekelijks)
5. 1 keer per week
6. Verschillende keren per week (maar niet dagelijks)
7. Dagelijks
1.
2.
3.
4.

Doordat hij luisterde naar jou in een persoonlijk gesprek
Door waardevolle goederen of geld aan jou te geven
Door samen met jou plezier te maken, te ontspannen
Bij de zorg voor jouw kinderen Enkel indien CR02400= 1 (respondent
heeft kinderen)
Weet niet (code 99) toelaten

V.

CN06401
CN06402
CN06403
CN06404

Waarden en opvattingen

Verspreid over modules cfr. partnervragenlijst
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F.

Persoonlijkheid

Stel vraag F.1 enkel indien CX99912 = 2 of 3 (groep 2 of 3)
Tot slot hebben we nog enkele vragen die je zelf mag invullen op de computer.
CF99901
[ENQ: NIET LUIDOP VOORLEZEN: Gaat de respondent deze vragen zelf invullen?]
1. Ja, vragen worden door respondent ingevuld
2. Neen, vragen worden door enquêteur ingevuld
Weigering (code7) toelaten
F.1 In welke mate ben jij het eens of oneens met elke van volgende
uitspraken over jezelf.
Dit is de self-completion module. Respondent vult deze vraag zelf in op de
computer. Vragen in rastervorm weergeven op het scherm.
1. Helemaal oneens
2. Een beetje oneens
3. Noch eens noch oneens
4. Een beetje eens
5. Helemaal eens
Weet niet (code 9) toelaten
Ik zie mezelf als iemand die…
1.
Spraakzaam is
2.
Geneigd is kritiek te hebben op anderen
3.
Grondig te werk gaat
4.
Somber is
5.
Origineel is, met nieuwe ideeën komt
6.
Terughoudend is
7.
Behulpzaam en onzelfzuchtig ten opzichte van anderen is
8.
Een beetje nonchalant kan zijn
9.
Ontspannen is, goed met stress kan omgaan
10. Benieuwd is naar verschillende dingen
11. Vol energie is
12. Snel ruzie maakt
13. Een werker is waar men van op aan kan
14. Gespannen kan zijn
15. Scherpzinnig, een denker is
16. Veel enthousiasme opwekt
17. Vergevingsgezind is
18. Doorgaans geneigd is tot slordigheid
19. Zich veel zorgen maakt
20. Een levendige fantasie heeft
21. Doorgaans stil is
22. Mensen over het algemeen vertrouwt
23. Geneigd is lui te zijn
24. Emotioneel stabiel is, niet gemakkelijk overstuur geraakt
25. Vindingrijk is
26. Voor zichzelf opkomt
27. Koud en afstandelijk kan zijn
28. Volhoudt tot de taak af is
29. Humeurig kan zijn
30. Waarde hecht aan kunstzinnige ervaringen
31. Soms verlegen, geremd is
32. Attent en aardig is voor bijna iedereen
33. Dingen efficiënt doet
34. Kalm blijft in gespannen situaties
35. Een voorkeur heeft voor werk dat routine is
36. Hartelijk, een gezelschapsmens is
37. Soms grof tegen anderen is
38. Plannen maakt en deze doorzet
39. Gemakkelijk zenuwachtig wordt

CF00101
CF00102
CF00103
CF00104
CF00105
CF00106
CF00107
CF00108
CF00109
CF00110
CF00111
CF00112
CF00113
CF00114
CF00115
CF00116
CF00117
CF00118
CF00119
CF00120
CF00121
CF00122
CF00123
CF00124
CF00125
CF00126
CF00127
CF00128
CF00129
CF00130
CF00131
CF00132
CF00133
CF00134
CF00135
CF00136
CF00137
CF00138
CF00139
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40.
41.
42.
43.
44.

Graag nadenkt, met ideeën speelt
Weinig interesse voor kunst heeft
Graag samenwerkt met anderen
Gemakkelijk afgeleid is
Het fijne weet van kunst, muziek of literatuur

CF00140
CF00141
CF00142
CF00143
CF00144

SLOT
Indien CX99912 = 1 (groep 1): Enqueteur leest vraag Y.1 voor onmiddellijk na CN05912.
Indien CX99912 = 2 of 3 (groep 2 of 3): Respondent vult vraag Y.1 zelf in op de
computer.
Y.1 Indien CX99912 = 1 (groep 1), zeg: We zijn bijna aan het einde van
CY00100
dit interview gekomen. In welke mate vond je dit interview leuk of niet
leuk? Geef een cijfer van 0 tot 10 waarbij 0 “Helemaal niet leuk” en 10
“Zeer leuk” betekent.
[Toon kaart]
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Helemaal
Zeer
niet leuk
leuk
Indien CX99912 = 2 of 3 (groep 2 of 3), zeg:We zijn bijna aan het einde
van dit interview gekomen. In welke mate vond je dit interview een
aangename of onaangename ervaring? Geef een cijfer van 0 tot 10
waarbij 0 “zeer ongenaam” en 10 “zeer aangenaam” betekent.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Zeer
Zeer
onaangenaam
aangenaam
Indien CX99912 = 2 of 3 (groep 2 of 3) voorzie op een apart scherm : Bedankt voor het
invullen van deze vragen. Je mag de computer terug aan de interviewer geven.
Ok-knop voorzien
Laat volgende instructies voor contactnames alters klaar en duidelijk op het
scherm verschijnen:
To Do lijst
o
Aanbieden aankoopcheque aan alle respondenten die interview
begonnen zijn:
Indien CX88801 (1e duurtijdregistratie)≠ leeg: Geef de respondent een
aankoopcheque of vraag of hij/zij het bedrag wil schenken aan een goed doel!
o
Interview 2e partner:
Indien MH99900 (feitelijke leefsituatie intact huwelijk in 1 HH of midechtscheiding in 1 HH) = 1 of 6 EN 2e partner is nog niet geïnterviewd:
Contacteer, indien mogelijk, ONMIDDELLIJK de tweede te interviewen partner
[AR99903]. Maak een afspraak of start onmiddellijk het interview met de volgende
ID-nummer: [unieke ID]. Vul nadien ook het contactenblad in.

We zijn aan het einde van dit interview gekomen. Hartelijk dank voor jouw
medewerking.
[ENQ: Bewaar deze vragenlijst en sluit deze vragenlijst. Vul zo snel mogelijk het
interviewerraport in en het contactenblad van de respondent. ]
***EINDE VRAGENLIJST ***
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