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Vragen te stellen aan alle personen van 15 jaar en ouder die een betrekking hebben tijdens de referent ieweek (al 

dan niet uitgeoefend) of ooit gewerkt hebben.  

De vragen van de module moeten persoonlijk door de respondent beantwoord worden, dus niet door een pro xy! 

 
In te vullen voor alle personen van 15 jaar en oude r  

- die een betrekking hebben tijdens de referentiewe ek 
(al dan niet uitgeoefend) (alle personen die geantw oord 
hebben op vraag 5) 
of 
- die geen betrekking hebben of in volledige 
loopbaanonderbreking of tijdskrediet zijn voor lang er 
dan 3 maanden (V3 = 2 of V4 = 1) maar die ooit gewe rkt 
hebben (geantwoord op V61)  

(ENQ Beantwoord de twee volgende vragen op basis van de antwoorden 
uit de individuele vragenlijst. De antwoorden kan u toetsen aan de 
hierboven vermelde filtering.)  

Geantwoord op V5 (beroepsstatuut) :  

Ja, heeft een betrekking        �  

Neen, heeft geen betrekking �  

V61 (datum waarin de vorige betrekking werd beëindig d)  

I___I___I / I___I___I___I___I 

Tijdens de laatste 12 maanden   (geen antwoord op V5 EN 
geantwoord op V61 EN (V61=2013  OF (V61=2012 en de 
maand bij V61 > maand van de laatste dag van de 
referentieweek))) � 

Méér dan 12 maanden geleden  (geen antwoord op V5 EN 
geantwoord op V61 EN (V61<2012 OF (V61=2012 en de 
maand bij V61 < maand van de laatste dag van de 
referentieweek))) � 

Tot slot volgen er nog een aantal vragen over arbei dsongevallen en 
gezondheidsproblemen die met het werk te maken hebb en. Deze 
vragen hebben betrekking op de laatste 12 maanden v oorafgaand 
aan het einde van de referentieweek.  
E16: Indien M_ een betrekking heeft, al dan niet 

uitgeoefend tijdens de referentieweek (een antwoord  
op V5)  ..................................................................................... 107 

Indien M_ geen betrekking heeft maar ooit gewerkt 
heeft EN zijn/haar laatste betrekking binnen de laa tste 
12 maanden heeft beëindigd (geen antwoord op V5 EN 
binnen de laatste 12 maanden te bepalen aan de hand  
van vraag 61)  .................................... .....................................107 
Indien M_ geen betrekking heeft maar ooit gewerkt 
heeft EN zijn/haar laatste betrekking meer dan 12 
maanden voorafgaand aan de laatste dag van de 
referentieweek heeft beëindigd (geen antwoord op V5  
EN meer dan 12 maanden te bepalen aan de hand van 
vraag 61 of “00” op V61) .......................... ..............................115a 

 

P. ARBEIDSONGEVALLEN  

In te vullen voor alle personen die een betrekking hebben 

OF die geen betrekking hebben maar ooit gewerkt heb ben EN wiens 
laatste betrekking werd beëindigd binnen de laatste  12 
maanden. 

Ga naar vraag:  � 

107 Heeft u in de laatste 12 maanden één of meerder e 
ongevallen gehad op het werk of tijdens de uitoefen ing 
van uw werk? Ongevallen buiten de werktijden en 
ongevallen onderweg naar en van het werk worden nie t 
meegerekend. Ongevallen bij verplaatsingen tijdens het 
werk zijn wel inbegrepen. 

 

(ENQ. Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)  

Ja ...........................................................................................1 108 
Neen .......................................................................................2 115a 

108. Had u zich bij één of meerdere ongevallen verw ond? 
Een geestelijk letsel of een ziekte wordt hier NIET  
bedoeld.  

- Ja  ........................................................................................1 109 
- Neen  ...................................................................................2 115a 

109. Hoeveel ongevallen op het werk of tijdens de 
uitoefening van uw werk, waarbij u zich verwond 
had, hebt u in de laatste 12 maanden gehad?  

- één .......................................................................................1 110 
- twee of meer ........................................................................2 110 

110. De volgende vragen gaan enkel over het laatste  
ongeval. Was dit ongeval een verkeersongeval, dit w il 
zeggen een ongeval op de openbare weg? Een ongeval 
onderweg naar en van het werk wordt NIET 
meegerekend.  

- Ja  ........................................................................................1 111 
- Neen  ...................................................................................2 111 

111. Tijdens welke betrekking was dit ongeval gebeu rd? 
 

(ENQ. Duid het eerste toepasselijke geval aan)  

- De huidige hoofdbetrekking ..................................................1 E17 
- De huidige tweede betrekking ..............................................2 E17 

- De laatste job (indien u geen betrekking hebt) ......................3 E17 

- De betrekking die u één jaar geleden uitoefende ..................4 E17 

- Een andere betrekking .........................................................5 E17 

Groep / huishouden / respondent nr.:  
I___I___I___I___I___I / I___I___I / I___I___I 

Naam: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Voornaam  : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Gsm:  I__I__I__I__I / I__I__I__I__I__I__I   / dag: ....    uur:  .......  

Tel.: I__I__I__I / I__I __I__I__I__I__I__I  / dag : ....    uur:  .......  



 

 

E17:  Indien M_ geen betrekking heeft (geen antwoor d op 
V5) ..........................................................................................112a 

Indien M_ een betrekking heeft  EN tijdens de 
referentieweek niet gewerkt heeft  EN  als 
belangrijkste reden hiervoor “Ziekte, ongeval of 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid” opgeeft (een 
antwoord op V5 en V20=0 en V22=3)  ................................ 112b 
Indien M_ een betrekking heeft  EN tijdens de 
referentieweek niet gewerkt heeft EN als belangrijk ste 
reden hiervoor een reden verschillend van “Ziekte, 
ongeval of tijdelijke arbeidsongeschiktheid” opgeef t 
(een antwoord op V5 en V20=0 en V22 ≠3) ............................114a 
Indien M_ een betrekking heeft EN tijdens de 
referentieweek gewerkt heeft (een antwoord op V5 en  
V20>0)  ....................................................................................114a 

112a. U hebt op dit moment geen betrekking, komt di t door 
uw ongeval?  

- Ja  ........................................................................................1 113 
- Neen  ....................................................................................2 114a 
- Weet niet  .............................................................................3 114a 

112b. U hebt niet gewerkt tijdens de referentieweek , komt 
dit door uw ongeval?  

- Ja  ........................................................................................1 113 
- Neen  ....................................................................................2 114a 

113. Verwacht u dat u terug zult werken?  
- Ja  ........................................................................................1 115b 
- Neen  ....................................................................................2 115b 

- Weet niet  .............................................................................3 115b 

114a. Hoe lang bent u tijdens de laatste 12 maanden   
arbeidsongeschikt geweest als gevolg van het laatst e 
ongeval? De dag van het ongeval wordt niet 
meegerekend. De duur wordt uitgedrukt in 
kalenderdagen dus zaterdag, zondag en feestdagen 
worden meegerekend.  

- Minder dan 1 dag of geen afwezigheid ................................1 115b 

- Minstens 1 dag maar minder dan 4 dagen ............................2 115b 

- Minstens 4 dagen maar minder dan 2 weken .......................3 115b 

- Minstens 2 weken maar minder dan 1 maand ......................4 115b 

- Minstens 1 maand maar minder dan 2 maanden ..................5 115b 

- Minstens 2 maanden of langer ..............................................6 114b 

114b. Hoeveel maanden was u arbeidsongeschikt? 
 

(ENQ. Van 2 tot en met 12 - Afronden naar onder. Bv. 4 
maanden en 3 weken blijft 4.)  

        I___I___I 115b 

Q. WERKGERELATEERDE GEZONDHEIDSPROBLEMEN  

In te vullen voor alle personen die een betrekking hebben tijdens de 
referentieweek OF die geen betrekking hebben maar o oit gewerkt 
hebben (een antwoord op V5 of ( geen antwoord op V5  en 
geantwoord op Q61) 

Personen die geen arbeidsongeval gehad hebben: V115 a 

Personen die een arbeidsongeval gehad hebben: V115b  

115a. Heeft u in de laatste 12 maanden geleden onde r één 
of meerdere lichamelijke of psychische 
gezondheidsproblemen die door de huidige of een 
vorige betrekking veroorzaakt of verergerd werden?  

- Ja  ........................................................................................1 116 
- Neen  ....................................................................................2 E20 

 

115b. De volgende vragen gaan enkel over 
gezondheidsproblemen die veroorzaakt of verergerd 
werden door het werk. Heeft u, los van dit 
arbeidsongeval,  in de laatste 12 maanden onder één  of 
meerdere lichamelijke  of psychische 
gezondheidsproblemen geleden die door de huidige of  
een vorige betrekking veroorzaakt of verergerd werd en?  

- Ja  ........................................................................................1 116 
- Neen  ...................................................................................2 124 

116. Onder hoeveel gezondheidsproblemen, die veroor zaakt 
of verergerd werden door het werk , hebt u in de la atste 
12 maanden geleden? 

 

- één .......................................................................................1 117 
- twee of meer ........................................................................2 117 

117. De volgende vragen gaan enkel over het ernstig ste 
gezondheidsprobleem dat veroorzaakt of verergerd 
werd door het werk.  

Wat is de aard van dit gezondheidsprobleem?  
(ENQ. Lees één voor één – Slechts 1 enkel antwoord 

mogelijk)  
- Bot-, gewrichts- of spierklachten...........................................1  

- Ademhalings- of longklachten ..............................................2 � 

- Huidproblemen ................................................................ 3 � 

- Hoorproblemen................................................................ 4 � 

- Stress, depressie of angstgevoelens ................................ 5 � 

- Hoofdpijn en / of vermoeide ogen .........................................6 � 

- Hartziekte of hartaanval of andere 
bloedsomloopproblemen ......................................................

7 
� 

- Infectieziekte (virale, bacteriële of andere infectie) ...............8 � 

- Maag-, lever-, nier- of spijsverteringsproblemen ...................9 � 

- Overige klachten ................................................................10 E18 

E18:  Indien M_ als ernstigste gezondheidsprobleem bot-, 
gewrichts- of spierklachten opgeeft (V117=1) ..................... 118 
Andere gevallen (V117 ≠1)  .....................................................119 

118. Situeren deze bot-, gewrichts- of spierklachte n 
zich vooral ter hoogte van: 

 
 

(ENQ. Lees één voor één – Slechts 1 enkel antwoord 
mogelijk) 

 
 

- de nek, schouders, armen of handen ................................ 1 � 

- de heupen, knieën, benen of voeten ................................ 2 � 

- de rug  ..................................................................................3 119 

119. Beperkt dit gezondheidsprobleem uw vermogen om  op 
het werk of daarbuiten normale dagelijkse bezighede n 
te verrichten?  

- Ja, in aanzienlijke mate  .......................................................1 120 
- Ja, enigszins  .......................................................................2 120 

- Neen, helemaal niet .............................................................3 120 

120. Welke betrekking veroorzaakte of verergerde di t  
gezondheidsprobleem?  

(ENQ:  Duid het eerste toepasselijke geval aan) 
 

- De huidige hoofdbetrekking ..................................................1 E19 
- De huidige tweede betrekking ..............................................2 E19 

- De laatste job (indien u geen betrekking hebt) ......................3 E19 

- De betrekking die u één jaar geleden uitoefende ..................4 E19 

- Een andere betrekking .........................................................5 E19 



 

 

E19:  Indien M_ geen betrekking heeft omwille van h et 
laatste ongeval (V112a=1) ......................... ............................123a 
Indien M_ geen betrekking heeft maar niet omwille 
van het laatste ongeval ( V112a= 2 of 3 of missing)   ...........121a 

Indien M_ een betrekking heeft en gewerkt heeft 
(geantwoord op V5 en V20>0) ....................... ........................123a 

Indien M_ een betrekking heeft EN niet gewerkt heef t 
EN als belangrijkste reden hiervoor “Ziekte, ongeva l 
of tijdelijke arbeidsongeschiktheid” opgeeft EN 
“omwille van het laatste ongeval” (V112 b=1) .....................123a 
Indien M_ een betrekking heeft EN niet gewerkt heef t 
EN als belangrijkste reden hiervoor “Ziekte, ongeva l 
of tijdelijke arbeidsongeschiktheid” opgeeft  MAAR 
niet “omwille van het laatste arbeidsongeval” (V112 b 
= 2)  .........................................................................................121b 
Indien M_ een betrekking heeft EN tijdens de 
referentieweek niet gewerkt heeft EN als belangrijk ste 
reden hiervoor een reden verschillend van “Ziekte, 
ongeval of tijdelijke arbeidsongeschiktheid” opgeef t 
(een antwoord op V5 en V20=0 en V22 ≠3) ............................123a 

121a.  Is het omwille van dit gezondheidsprobleem d at 
u geen betrekking hebt? 

 
 

- Ja  ........................................................................................1 122 
- Neen  ....................................................................................2 123a 

- Weet niet  .............................................................................3 123a 

121b.  Is het omwille van dit gezondheidsprobleem d at u 
tijdens de referentieweek niet gewerkt heeft?  

- Ja  ........................................................................................1 122 

- Neen  ....................................................................................2 123a 

122. Verwacht u dat u terug zult werken?  

- Ja  ........................................................................................1 E20 

- Neen  ....................................................................................2 E20 

- Weet niet  .............................................................................3 E20 

123a. Hoe lang bent u tijdens de laatste 12 maanden  
arbeidsongeschikt geweest door dit 
gezondheidsprobleem? De duur wordt uitgedrukt in 
kalenderdagen dus zaterdag, zondag en feestdagen 
worden meegerekend.  

- Minder dan 1 dag of geen afwezigheid ................................1 E20 

- Minstens 1 dag maar minder dan 4 dagen ............................2 E20 

- Minstens 4 dagen maar minder dan 2 weken .......................3 E20 

- Minstens 2 weken maar minder dan 1 maand ......................4 E20 

- Minstens 1 maand maar minder dan 2 maanden ..................5 E20 

- Minstens 2 maanden of langer ..............................................6 123b 

123b. Hoeveel maanden was u arbeidsongeschikt? 
 

(ENQ. Van 2 tot en met 12 - Afronden naar onder. Bv. 4 
maanden en 3 weken blijft 4.)  

        I___I___I E20 

E20: Indien M_ een betrekking heeft (een antwoord o p V5) ....... 124 
Andere gevallen (geen antwoord op V5)   .............................STOP 

 

R. FACTOREN OP HET WERK DIE DE LICHAMELIJKE 
GEZONDHEID OF HET GEESTELIJK WELZIJN NADELIG KUNNEN  
BEINVLOEDEN  

124. Bent u op uw werk blootgesteld aan volgende fa ctoren 
die uw lichamelijke gezondheid nadelig kunnen 
beïnvloeden?  

(ENQ. Lees één voor één - Eén antwoord per lijn)  

 Ja Neen  

a. Ongemakkelijke werkhoudingen of 
werkbewegingen □ □  

b. Het hanteren van zware lasten □ □ � 

c. Lawaai of sterke trillingen □ □ � 

d. Chemicaliën, stof, dampen, rook of gassen □ □ � 

e. Activiteiten die een sterke visuele concentratie 
vereisen, d.w.z. een grote inspanning van de 
ogen vergen □ □ � 

f. Ongevallenrisico □ □ E21 

E21: Indien meer dan één “Ja” bij V124 ............ ........................... 125 
Andere gevallen   .................................................................... 126 

125.  Welke van deze factoren houdt volgens u het g rootste 
risico in voor  uw lichamelijke gezondheid?  

(ENQ. Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)  
- Ongemakkelijke werkhoudingen of werkbewegingen ............1 126 

- Het hanteren van zware lasten .............................................2 126 

- Lawaai of sterke trillingen .....................................................3 126 

- Chemicaliën, stof, dampen, rook of gassen ..........................4 126 

- Activiteiten die een sterke visuele concentratie vereisen 
d.w.z. een grote inspanning van de ogen vergen ..................

5 126 

- Ongevallenrisico’s ................................................................6 126 

126. Bent u op uw werk blootgesteld aan de volgende  
factoren die uw geestelijk welzijn nadelig beïnvloe den?  

(ENQ. Lees één voor één - Eén antwoord per lijn)  

 Ja Neen  

a. Tijdsdruk of overbelasting □ □  

b. Geweld of dreiging met geweld □ □ � 

c. Intimidatie of pesterijen □ □ E22 

E22: Indien meer dan één “Ja” bij V126 ............ .......................... 127 
Andere gevallen   ....................................................................STOP 

127 Welke van deze factoren houdt volgens u het gro otste 
risico in voor uw geestelijk welzijn?  

(ENQ. Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)  

- Tijdsdruk of overbelasting .....................................................1 STOP 

- Geweld of dreiging met geweld ............................................2 STOP 

- intimidatie of pesterijen .........................................................3 STOP 

 


