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BIJZONDERE INSTRUCTIES 

 
De ad hoc-modules 
Elk tweede kwartaal (referentieweken 14 t.e.m. 26) wordt aan de individuele vragenlijst (eerste bevraging) 
een “speciale module” (of korter “module”) toegevoegd; deze bestaat uit enkele aanvullende vragen voor een 
bepaald deel van de bevolking.   
 
De ad hoc-module 2007: 

Voor 2007 heeft EUROSTAT als thema ”arbeidsongevallen en werkgerelateerde 
gezondheidsproblemen” gekozen. Betrokken zijn alle personen die  

- een betrekking hebben tijdens de referentieweek (al dan niet uitgeoefend) 

OF 

- die geen betrekking hebben (inclusief volledige loopbaanonderbreking of tijdskrediet voor langer dan 3 
maanden)  maar ooit al gewerkt hebben. 

De enquêteur zal enkele aanvullende vragen stellen over het feit of de respondent tijdens de laatste 12 
maanden voorafgaand aan het interview al dan niet een ziekte of een fysiek of psychisch 
gezondheidsprobleem had dat door het werk werd veroorzaakt of erger gemaakt en of betrokkene een 
ongeval op of tijdens het werk overkomen is. Zo ja wordt er gepeild naar de aard van het probleem, het 
aantal dagen afwezigheid en de job waarmee het probleem gerelateerd is. Daarnaast wordt gevraagd of de 
betrokken persoon op het werk meer dan normaal blootgesteld is aan bepaalde factoren die de geestelijke of 
lichamelijke gezondheid nadelig kunnen beïnvloeden.  

Deze informatie (aanvullend bij hetgeen reeds in de hoofdvragenlijst beschikbaar is) zal toelaten een beter 
zicht te krijgen op de mate waarin bepaalde werkgerelateerde gezondheidsproblemen voorkomen, het soort 
jobs die hiervoor een risico inhouden en de mate van afwezigheid als gevolg van deze problemen. 

     
Gelieve, voor ieder lid van het huishouden dat een betrekking heeft (dus geantwoord heeft op vraag 5) 
OF dat geen betrekking heeft (of in volledige loopbaanonderbreking/tijdskrediet is voor langer dan 3 
maanden) maar ooit al gewerkt heeft (vraag 61 beantwoord heeft), het groep/huishoudennummer (5 
cijfers / 2 cijfers), evenals de naam en de voornaam van de persoon in het kader aan te duiden. 
 
Telefonisch interview 
U weet dat “proxy’s” (antwoorden van een ander lid van het huishouden) toegelaten zijn voor de 
basisvragenlijst (vragen 1 tot en met 93). Voor deze ad hoc-module is het echter onontbeerlijk dat de 
betrokken persoon zelf de informatie geeft (vragen 94 tot 104). Indien de persoon afwezig is wanneer de 
enquêteur langskomt, dan mogen de vragen later telefonisch gesteld worden. Noteer dus in het voorziene 
kader het telefoon- of GSM-nummer waarop de betrokken persoon kan bereikt worden en het beste moment 
(dag, uur) om de betrokkene op te bellen om de module af te werken. 
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VRAGEN 
 
94. Heeft M_  de laatste 12 maanden één of meerdere ziektes, stoornissen of andere 
fysieke of psychische gezondheidsproblemen (geen letsels veroorzaakt door een ongeval) 
opgelopen die door het werk werden veroorzaakt of door het werk verergerden? 
 
Het doel is te weten of de persoon tijdens de laatste 12 maanden een ziekte, een stoornis of ander fysiek of 
psychisch gezondheidsprobleem (arbeidsongevallen uitgezonderd) had dat door het (huidig of vroeger) werk 
veroorzaakt of erger gemaakt werd. Indien dit het geval was wordt gevraagd aan hoeveel 
gezondheidsproblemen hij of zij geleden heeft tijdens de laatste 12 maanden voorafgaand aan het interview. 
Elke klacht waaraan de betrokkene gedurende de laatste twaalf maanden leed moet worden opgenomen van 
zodra de betrokkene deze klacht beschouwt als zijnde veroorzaakt of verergerd door het werk. De 
werkgerelateerde gezondheidsproblemen waarnaar gevraagd wordt moeten dus niet beperkt worden tot de 
gevallen die aangegeven zijn of erkend zijn door deskundigen. Alle gevallen die aan bovenstaande criteria 
voldoen komen in aanmerking, ook al hebben deze gevallen tot geen enkele afwezigheid op het werk geleid. 
 

Elk werk op om het even welk moment, zelfs vele jaren geleden, wordt in beschouwing genomen. Het 
gezondheidsprobleem kan reeds meer dan een jaar voor het interview ontstaan zijn, maar als het 
slachtoffer nog altijd aan dat probleem lijdt tijdens de 12 maanden voor het interview, komt het probleem in 
aanmerking.  

 

Code 0:  

Neen, geen enkel gezondheidsprobleem 

Code 1: 

Ja, één gezondheidsprobleem 

Code 2:  

Ja, twee of meerdere gezondheidsproblemen 

 

                
95. Wat is de aard van de ernstigste klacht die door het werk werd veroorzaakt of door het 
werk verergerde?    
 
De bedoeling is het type klacht te kennen die door het werk werd veroorzaakt of verergerde, of in het geval 
van meerdere klachten, het type van de meest ernstige klacht. 
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen klachten veroorzaakt door het werk of klachten die verergerden 
door het werk, enkel de ernst van de klacht wordt in beschouwing genomen. Het gaat om de klacht die vanuit 
medisch standpunt het ernstigst is, in het algemeen gaat het om de klacht die de grootste impact had op 
zijn/haar activiteiten. 
 
 
96. Wordt M_ door de ernstigste klacht die door het werk werd veroorzaakt of door het 
werk verergerde, beperkt in zijn/haar vermogen om op het werk of daarbuiten de normale 
dagelijkse bezigheden te verrichten? 
 

De bedoeling is te weten in welke mate de ernstigste klacht die veroorzaakt of erger gemaakt werd door het 
werk de persoon beperkt om de dagdagelijkse activiteiten uit te voeren. 

De klacht verwijst opnieuw naar de ernstigste klacht veroorzaakt of erger gemaakt door het werk. De 
beperking om bepaalde activiteiten uit te voeren slaat echter ook op dagelijkse activiteiten buiten het werk. 
Bijvoorbeeld: als een huidprobleem veroorzaakt door het werk de dagelijkse activiteiten van de betrokkene 
substantieel beperkt, dan geldt code 2.  
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Code 0:  

Neen 

Code 1: 

Ja, enigszins 

Code 2:  

Ja, in aanzienlijke mate 

 
 
97. Hoeveel dagen is M_ tijdens de laatste 12 maanden afwezig geweest als gevolg van 
de ernstigste klacht die door het werk werd veroorzaakt of verergerde? 
 
 
Het is de bedoeling het aantal kalenderdagen te kennen gedurende dewelke het slachtoffer niet geschikt was 
te werken wegens de ernstigste klacht die met het werk te maken had. 
Alle dagen tussen de aanvang van de klacht en de hervatting van het werk worden in aanmerking genomen 
(gewone werkdagen of  niet, ook zondagen, feestdagen). Enkel de dagen die strikt verband houden met de 
klacht worden geteld. In het bijzonder wanneer er meerdere klachten zijn worden enkel de verloren dagen als 
gevolg van de meest ernstige klacht in beschouwing genomen. Alle andere afwezigheden gedurende de 
laatste 12 maanden, in het bijzonder als gevolg van ziekte die geen verband houdt met het werk of door een 
ongeval (op het werk of buiten het werk), moeten uitgesloten worden. 
 
Enkel de afwezigheid gedurende de 12 maanden voorafgaand aan het interview worden geteld. De dagen die 
de betrokkene daarvoor eventueel al afwezig was worden niet geteld, ook al sloot die periode aan bij de 
afwezigheid gedurende de laatste 12 maanden. Daarenboven moeten de verschillende afwezigheden 
veroorzaakt door de ernstigste klacht gedurende de afgelopen 12 maanden tot op de dag van het interview 
opgeteld worden. 
 
Voorbeeld: het interview wordt op 14 april 2007 afgenomen. De betrokken persoon was volgende periodes 
afwezig van het werk omwille van een gezondheidsprobleem dat verband houdt met het werk: 

- van 1 tot 30 april 2006 
- van 1 tot 20 september 2006 
- van 10 tot (voorziene datum) 20 april 2007 

Het aantal dagen waarmee hier rekening moet gehouden worden is 16 (van 15 april tot 30 april 2006) + 20 (in 
september 2006) + 5 (van 10 tot 14 april) = 41 afwezige dagen = code 6: tenminste één maand maar minder 
dan drie maanden. 
 
Wanneer de betrokken persoon niet gewerkt heeft tijdens een bepaalde periode omwille van de met het werk 
verbonden ernstigste klacht en daarna geleidelijk zijn/haar werk terug opgenomen heeft (bijvoorbeeld 
deeltijds), dan tellen enkel de dagen terwijl hij/zij helemaal niet werkte.  
Wanneer de persoon helemaal niet gewerkt heeft tijdens de volledige referentieperiode van 12 maanden, 
wegens andere redenen dan de klacht, dan moet code 0 gebruikt worden (bv. de persoon was in opleiding, in 
vakantie, ouderschapsverlof, werkloos, ziek, op pensioen,…). 
Wanneer de persoon op het moment van het interview verwacht dat hij/zij nooit meer zal kunnen werken als 
gevolg van die ernstigste klacht, dan wordt code 1 genoteerd, los van de duur van de afwezigheid gedurende 
de laatste 12 maanden. 
 
 
98. Welke betrekking heeft de meest ernstige klacht van M_ veroorzaakt of verergerd? 
 
Deze vraag wordt enkel gesteld aan personen met een betrekking of personen zonder betrekking die hun 
laatste betrekking minder dan 8 jaar geleden beëindigd hebben. 
Het doel is de link te kunnen maken tussen de ernstigste klacht en de karakteristieken van de job die deze 
klacht veroorzaakt of verergerd heeft. Deze jobkarakteristieken vinden we terug in de basisvragenlijst. 
 

Code 1:  

De huidige hoofdbetrekking. Het gaat om de betrekking beschreven in vragen 5 tot 26 van de 
basisvragenlijst. 
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Code 2: 

De huidige tweede betrekking. Het gaat om de betrekking beschreven in vragen 27 tot 33 van de 
basisvragenlijst. 

Code 3:  

De laatste betrekking (voor niet-werkenden). Het gaat om de betrekking beschreven in vragen 67 tot 71 van 
de basisvragenlijst. 

Code 4:  

De betrekking die M_ één jaar geleden had.  

Code 5:  

Een andere baan. Wanneer geen van vorige codes geldt. Bijvoorbeeld wanneer er een tweede job bestond 
op het moment van de laatste betrekking en de klacht werd veroorzaakt door deze tweede job. 

 

Wanneer de job tezelfdertijd de laatste job en de job van één jaar geleden is, dan wordt code 3 ingevuld 
(eerst voorkomende code in de lijst).  
 
 
 
Vragen 99 tot en met 102 gaan over ongevallen op of tijdens het werk. De vragen worden enkel gesteld aan 
de personen die een betrekking hebben tijdens de referentieweek of die geen betrekking hebben maar tijdens 
de laatste 12 maanden gewerkt hebben. Om te zien of iemand de laatste 12 maanden voor het interview nog 
gewerkt heeft, kan beroep gedaan worden op vraag 61 (wanneer werd de laatste betrekking beëindigd of 
begon de volledige loopbaanonderbreking) van de basisvragenlijst.  
 
99. Heeft M_ de laatste 12 maanden één of meerdere letsels opgelopen door een ongeval 
(geen ziekte) op of tijdens het werk? 
 
Met deze vraag wordt informatie bekomen over het feit of de betrokkene al dan niet één of meerdere 
ongevallen gehad heeft op het werk gedurende de afgelopen 12 maanden. Enkel ongevallen op of tijdens het 
werk komen in aanmerking. Alle andere soorten ongevallen worden uitgesloten: een ongeval tijdens de 
verplaatsing tussen de woon- en de werkplaats, een ongeval thuis of tijdens de vrije tijd, een verkeersongeval 
tijdens het uitoefenen van privé-activiteiten… 
 
Beroepsziektes of andere ziektes worden ook uitgesloten (komen aan bod in deel A). Een ongeval is een 
losse gebeurtenis. Ziektes of andere gezondheidsproblemen die zich over een langere periode ontwikkelen 
worden (in deel B) niet opgenomen. In sommige zeldzame gevallen is het onderscheid tussen een ongeval 
en een ziekte niet zo makkelijk te maken. Bijvoorbeeld het geval van een gezondheidswerker die een wonde 
oploopt door een injectienaald en daardoor een besmettelijke ziekte krijgt moet als een ongeval gezien 
worden. De aanzet is hier een ongeval. Als een bouwvakker zijn rug bezeert door een plotselinge beweging, 
wordt dit ook als een ongeval beschouwt. Daarentegen wanneer iemand een pijnlijke rug krijgt in de loop van 
de dag door het continu moeten dragen van zware lasten, wordt dit gezien als een werkgerelateerd 
gezondheidsprobleem dat niet veroorzaakt is door een ongeval (dit hoort thuis onder deel A). 
Tijdens het werk betekent terwijl men bezig is bepaalde beroepsactiviteiten uit te voeren of tijdens de tijd 
gespendeerd op het werk. Elk ongeval dat zich voordoet tijdens de werktijd, ook al deed het zich niet voor 
tijdens het normale werk of de normale werkplaats (bv. tijdens een zending) van de betrokkene, moet in 
beschouwing genomen worden. Volgende types van ongeval worden opgenomen: verkeersongevallen tijdens 
het werk, een val, agressie,... op openbare plaatsen (op de weg, de trap,...) of op start- en aankomstplaatsen 
(station, (lucht)haven,...) van om het even welk transportmiddel gebruikt tijdens het werk (metro, tram, trein, 
boot, vliegtuig,...) en ongevallen die zich voordoen tijdens het werk in een ander bedrijf/instelling dan het 
bedrijf/instelling dat het slachtoffer tewerkstelt. Ongevallen tijdens de lunch of andere pauzes, binnen de 
onderneming moeten ook opgenomen worden. Alle voorgaande soorten ongevallen moeten als ongevallen 
op het werk beschouwd worden. 
 
De laatste 12 maanden voor het interview worden in rekening genomen (als het interview plaats heeft op 14 
april 2007 wordt de periode van 15 april 2006 tot en met 14 april 2007 bedoeld). 
 

Code 0:  
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Neen, geen enkel letsel 

Code 1: 

Ja, één letsel 

Code 2:  

Ja, twee of meerdere letsels 
 
 
100. Welk soort letsel heeft M_ opgelopen door het recentste ongeval op of tijdens het 
werk?    
 
Het doel is te weten te komen of het recentste ongeval op of tijdens het werk te wijten was aan een 
verkeersongeval of een ander soort ongeval. We herhalen dat ENKEL ONGEVALLEN OP OF TIJDENS HET 
WERK van de ondervraagde persoon in aanmerking komen. Ongevallen onderweg van de woonplaats naar 
het werk, ongevallen thuis of tijdens de vrije tijd, een verkeersongeval tijdens het uitoefenen van privé-
activiteiten komen niet in aanmerking. 
Verkeersongevallen omvatten alle ongevallen (op het werk of tijdens het werk) op openbare wegen, publieke 
of privé-parkings op voorwaarde dat het ongeval gebeurt in de loop van het werk. Het slachtoffer kan zich 
ofwel aan boord bevinden (bestuurder, passagier) of kan een voetganger zijn. Zowel ongevallen waarbij de 
hoofdactiviteit van het slachtoffer verband houdt met transport (bv. een vrachtwagen- of busbestuurder) als 
ongevallen waarbij het slachtoffer toevallig op de baan was tijdens het werk (bv. een manager die naar een 
externe vergadering gaat) komen in aanmerking. 
Alle andere ongevallen krijgen code 2. Dit geldt ook voor ongevallen die verband houden met machines die 
buiten de openbare weg gebruikt worden (bv. vorkheftrucks, bulldozers, tractors op landbouwgrond…). Als 
dergelijke machine zich op openbare weg bevond op het moment van het ongeval, dan wordt code 1 
gebruikt. 
 

Code 1: 

Een letsel als gevolg van een verkeersongeval 

Code 2:  

Een letsel als gevolg van een ander ongeval dan een verkeersongeval 
 
 

101. Op welke datum kon/kan M_ het werk hervatten na het recentste letsel door het 
ongeval?    

 
Op basis van deze variabele kan het aantal verloren kalenderdagen bepaald worden waarop de 
ondervraagde niet bekwaam was te werken als gevolg van het recentste ongeval. Alle dagen waarop de 
betrokkene onbekwaam was te werken vanaf de dag van het ongeval tot de hervatting van het werk moeten 
in beschouwing genomen worden (gewone werkdagen of  niet, ook zondagen, feestdagen). 
Wanneer het slachtoffer nog niet hersteld is van het opgelopen letsel op de dag van het interview wordt code 
0 ingevuld voor de personen die denken het werk later te kunnen hervatten en code 1 voor de personen die 
verwachten dat ze nooit meer zullen kunnen werken als gevolg van het ongeval. 
Enkel de afwezige dagen die strikt resulteren uit het ongeval moeten worden opgenomen. Wanneer het 
slachtoffer reeds hersteld is van het ongeval maar nog niet gewerkt heeft op het moment van de bevraging, 
mag code 0 niet gebruikt worden. In de plaats daarvan moet de betrokkene zelf een schatting maken van 
wanneer hij/zij hersteld was van het ongeval en het werk weer had kunnen opnemen. 
 
Bij het bepalen van het aantal dagen afwezigheid worden de dagen waarop de betrokkene kon werken maar 
dat niet deed omwille van andere redenen niet in rekening gebracht, ook al is de reden gelinkt met het 
ongeval. Bv. als de persoon gedurende twee maanden niet bekwaam is te werken maar door lichamelijke 
gevolgen van het ongeval naar ander werk moet uitkijken en pas 8 maanden later een nieuwe job vindt, dan 
wordt code 7 (tussen één en drie maanden na het ongeval (namelijk 2 maanden)) aangeduid. 
 
Wanneer de betrokken persoon niet gewerkt heeft tijdens een bepaalde periode en daarna geleidelijk 
zijn/haar werk terug opgenomen heeft (bijvoorbeeld deeltijds), dan tellen enkel de dagen terwijl hij/zij 
helemaal niet werkte.  
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De afwezigheidperiodes die hier in beschouwing genomen worden en de gelijkaardige variabele voor de 
werkgerelateerde gezondheidsproblemen die niet veroorzaakt werden door een ongeval (vraag 97) zijn 
dezelfde maar vraag 101 beschouwt de datum van werkhervatting en vraag 97 het aantal afwezige dagen. 
Dit betekent een verschil van 1 dag in de labels van de codes maar niet in de beschouwde 
afwezigheidperiode. Bijvoorbeeld voor code 5 op vraag 101 geldt een werkhervatting vanaf de vijfde dag tot 
de veertiende dag na het ongeval. Dit betekent een afwezigheid van minstens vier dagen maar minder dan 
twee weken. 
 
 

102. Tijdens welke betrekking heeft M_ het meest recente letsel opgelopen? (duid het 
eerste toepasselijke geval aan)    
 
Deze variabele geeft informatie over de job die het ongeval op of tijdens het werk veroorzaakte.  
Het doel is de link te kunnen maken tussen de informatie over het ongeval en de karakteristieken van de job 
die uitgevoerd werd wanneer het ongeval zich voordeed. Deze jobkarakteristieken vinden we terug in de 
basisvragenlijst. 
 

Code 1:  

Tijdens de huidige hoofdbetrekking. Het gaat om de betrekking beschreven in vragen 5 tot 26 van de 
basisvragenlijst. 

Code 2: 

Tijdens de huidige tweede betrekking. Het gaat om de betrekking beschreven in vragen 27 tot 33 van de 
basisvragenlijst. 

Code 3:  

Tijdens de laatste betrekking (voor niet-werkenden). Het gaat om de betrekking beschreven in vragen 67 tot 
71 van de basisvragenlijst. 

Code 4:  

Tijdens de betrekking die M_ één jaar geleden had.  

Code 5:  

Tijdens een andere baan. Wanneer geen van vorige codes geldt. Bijvoorbeeld wanneer er een tweede job 
bestond op het moment van de laatste betrekking en de klacht werd veroorzaakt door deze tweede job. 

 

Wanneer de job tezelfdertijd de laatste job en de job van één jaar geleden is, dan wordt code 3 ingevuld 
(eerst voorkomende code in de lijst).  
 
 

De volgende vragen (103 en 104) worden enkel beantwoord door de personen met een betrekking, dit wil 
zeggen door alle personen die geantwoord hebben op vraag 5. 
 
103. Is M_ op het werk meer dan normaal blootgesteld aan onderstaande geselecteerde 
factoren die zijn/haar geestelijk welzijn nadelig kunnen beïnvloeden? 
 
Het doel is te weten te komen of de betrokkene op zijn/haar werkplaats blootgesteld is aan de hieronder 
geselecteerde factoren die zijn/haar geestelijk welzijn negatief kunnen beïnvloeden. 
De werkplaats verwijst naar de gewoonlijke geografische werkomgeving, meestal gaat het om de lokale 
eenheid of vestiging waar de betrokkene zijn/haar activiteiten uitvoert. Voor sommige werkenden (bv. 
brandweermannen) gaat het om de algemene omgeving waar het werk gewoonlijk uitgevoerd wordt. Meer 
dan normale blootstelling aan bepaalde factoren die het geestelijk welzijn nadelig beïnvloeden wil zeggen dat 
de blootstelling frequenter of intensiever gebeurt dan mensen in het algemeen ervaren in het dagelijks leven. 
De factoren (bv. pesterijen of geweld) kunnen veroorzaakt worden door personen die op dezelfde werkplaats 
werken of klanten die de werkplaats bezoeken. De vraag betreft enkel de blootstelling aan bepaalde 
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hieronder vermelde factoren en als er meerdere factoren zijn waaraan men blootgesteld is dan moet de 
respondent aanduiden welke van die factoren hij/zij als de belangrijkste factor beschouwt.  
Code 0: 
Neen  
Code 1:  
Ja, voornamelijk aan intimidatie of pesterijen 
Code 2:  
Ja, voornamelijk aan geweld of dreiging met geweld   
Code 3:  
Ja, voornamelijk aan tijdsdruk of overbelasting  

 
104. Is M_ op het werk meer dan normaal blootgesteld aan onderstaande geselecteerde 
factoren die zijn/haar lichamelijke gezondheid nadelig kunnen beïnvloeden? 
 
Men wenst te weten of de respondent op zijn/haar werkplaats blootgesteld wordt aan bepaalde hieronder 
geselecteerde factoren die de lichamelijke gezondheid negatief kunnen beïnvloeden. 
Zelfde instructies als hierboven maar de vraag betreft hier de lichamelijke gezondheid in plaats van de 
geestelijke gezondheid. Lichamelijke gezondheid verwijst naar alle andere gezondheidsaspecten dan 
geestelijke gezondheid. 
 
Code 0: 
Neen  
Code 1:  
Ja, voornamelijk aan chemicaliën, stof, dampen, rook of gassen 
Code 2:  
Ja, voornamelijk aan lawaai of trillingen   
Code 3:  
Ja, voornamelijk aan ongemakkelijke werkhoudingen, werkbewegingen of het hanteren van zware lasten  
Code 4:  
Ja, voornamelijk aan ongevallenrisico’s 
 


