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           MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN 

 
 

NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK 
Sociale Statistieken 

Eenheid “Enquête naar de Arbeidskrachten” 
Leuvenseweg 44 - 1000  Brussel 

 

DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2002 
Speciale module  “Werkgelegenheid voor gehandicapten” 
Tweede kwartaal 2002  -  Referentieweken  14 tot en met 26 

 

A. ALGEMENE INFORMATIE  
Voor ieder lid van het huishouden, tussen 15 en 64 jaar.  
“De volgende vragen gaan over uw gezondheid.  Sommige 
mensen hebben lichamelijke gezondheidsproblemen of 
handicaps zoals ademhalingsproblemen of moeilijkheden bij het 
lopen, terwijl anderen psychologische of emotionele problemen 
hebben, of problemen met zien of horen. 
Het antwoord op de volgende vraag is facultatief.” 
Indien de persoon niet wenst te antwoorden, code 5 

85. Hebt u een handicap of lijdt u aan een langdurig 
gezondheidsprobleem? 

 

- ja (proxy antwoord, als rechtstreeks interview onmogelijk) .. 0 86 
- ja (persoonlijk antwoord) ..................................................... 1 86 
- neen.................................................................................... 2 X 
- geen antwoord .................................................................... 5 X 

86. Wat is uw belangrijkste handicap of gezondheidsprobleem?
(ÉÉN ANTWOORD: belangrijkste = wat een beroepsactiviteit het 
meest belet of beperkt) 

 

- Problemen met armen of handen (met inbegrip van artritis 
of reuma) ........................................................................... 01 87 

- Problemen met benen of voeten (met inbegrip van artritis 
of reuma) ........................................................................... 02 87 

- Problemen met rug, wervels, bekken of nek (met inbegrip 
van artritis of reuma) .......................................................... 03 87 

- Problemen met zien (in voorkomend geval met bril of 
contactlenzen) .................................................................... 04 87 

- Problemen met horen (in voorkomend geval met 
hoorapparaat of ander hulpmiddel) ..................................... 05 87 

- Spraakstoornissen .............................................................. 06 87 
- Huidafwijkingen, met inbegrip van ernstige misvorming, 

allergieën ............................................................................ 07 87 

- Long- of ademhalingsproblemen, met inbegrip van astma 
en bronchitis........................................................................ 08 87 

- Hart-, bloeddruk- of bloedsomloopstoornissen .................... 09 87 
- spijsverteringsstoornissen (maag, darmen), nier- of 

leverproblemen (suikerziekte uitgesloten) .......................... 10 87 

- Diabetes/Suikerziekte.......................................................... 11 87 
- Epilepsie ............................................................................. 12 87 
- Emotionele of zenuwstoornissen (met inbegrip van 

dyslexie) ............................................................................. 13 87 

- Andere progressief verlopende ziekten (kanker, Multiple 
Sclerose, Parkinson, HIV,...)  14 87 

- Andere handicaps of langdurige gezondheidsproblemen, 
ook afhankelijkheden .......................................................... 15 87 

87. Hoelang hebt u deze handicap of lijdt u aan dit 
gezondheidsprobleem?  

 

- Minder dan 6 maanden .......................................................  1 88 
- Van 6 maanden tot minder dan 1 jaar .................................  2 88 
- Van 1 jaar tot minder dan 2 jaar ..........................................  3 88 
- Van 2 jaar tot minder dan 3 jaar ..........................................  4 88 
- Van 3 jaar tot minder dan 5 jaar ..........................................  5 88 
- Van 5 jaar tot minder dan 10 jaar ........................................  6 88 
- 10 jaar of langer ..................................................................  7 88 

88. Welk is de oorzaak van deze handicap of deze ziekte?  
- Ermee geboren of geboorteletsel ........................................  1 B 
- Arbeidsongeval ...................................................................  2 B 
- Ongeval op de weg naar/van het werk ................................  3 B 
- Verkeersongeval (niet arbeidsgebonden) ...........................  4 B 
- Ongeval of letsel in het huishouden ....................................  5 B 
- Ander (niet arbeidsgebonden) ongeval (sport,...) ................  6 B 
- Beroepsziekte .....................................................................  7 B 
- Andere (niet arbeidsgebonden) ziekte.................................  8 B 
- Weet niet ............................................................................  9 B 

 

Groep/huishouden :  I___I___I___I___I___I / I___I___I   
Persoon nr: ...................  
Naam:  .................................................................................  
Voornaam: .................................................................................  
Referentieweek: van maandag ……/……tot zondag ……/…… 
TELEFOON: ..........……………../ dag:………. uur : ……… 
GSM ......................……………../ dag:………. uur : ……… 
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B. GEVOLGEN OP HET BEROEPSLEVEN 

PERSONEN ZONDER BETREKKING GAAN NAAR V89,  
PERSONEN MET EEN BETREKKING GAAN NAAR V94 

B1.PERSONEN ZONDER BETREKKING (V7 niet 
beantwoord) 
89. Maakt de handicap of het gezondheidsprobleem eender 

welke beroepsactiviteit onmogelijk? 
 

- ja.......................................................................................  1 X 
- neen..................................................................................  2 90 

90. Beperkt de handicap of het gezondheidsprobleem het soort 
werk dat zou kunnen gedaan worden? 

 

- ja, in grote mate ................................................................  1 91 
- ja, in zekere mate..............................................................  2 91 
- neen, helemaal niet...........................................................  3 91 

91. Beperkt de handicap of het gezondheidsprobleem de 
hoeveelheid arbeid die u zou kunnen verrichten? 

 

- ja, in grote mate .................................................................. 1 92 
- ja, in zekere mate................................................................ 2 92 
- neen, helemaal niet............................................................. 3 92 

92. Beperkt de handicap of het gezondheidsprobleem uw 
verplaatsingen naar een eventuele arbeidsplaats? 

 

- ja, in grote mate .................................................................. 1  
- ja, in zekere mate................................................................ 2  
- neen, helemaal niet............................................................. 3  

ALS CODE 1 OF 2 OP V90, V91 OF V92: ga naar V93 
ANDERS (CODE 3 OP V90, V91 EN V92): X 

93. Zou er enige vorm van ondersteuning nodig zijn om te 
kunnen werken? (ÉÉN ANTWOORD) 

 

- ja, ondersteuning bij het soort werk .................................... 1 X 
- ja, ondersteuning bij de hoeveelheid werk ........................... 2 X 
- ja, ondersteuning in verband met mobiliteit naar en van 

het werk .............................................................................. 3 X 

- ja, ondersteuning in verband met mobiliteit op het werk ...... 4 X 
- ja, speciale uitrusting .......................................................... 5 X 
- ja, ondersteuning van collega's ........................................... 6 X 
- neen.................................................................................... 7 X 

 

 

 
 

B2.PERSONEN MET BETREKKING (V7 wel 
beantwoord) 
94. Wordt uw betrekking beschermd of ondersteund?  

- ja.......................................................................................  1 95 
- neen..................................................................................  2 95 
- weet niet ...........................................................................  3 95 

95. Beperkt de handicap of het gezondheidsprobleem het soort 
werk dat kan gedaan worden? 

 

- ja, in grote mate ................................................................  1 96 
- ja, in zekere mate..............................................................  2 96 
- neen, helemaal niet...........................................................  3 96 

96. Beperkt de handicap of het gezondheidsprobleem de 
hoeveelheid arbeid die u kan verrichten? 

 

- ja, in grote mate .................................................................. 1 97 
- ja, in zekere mate................................................................ 2 97 
- neen, helemaal niet............................................................. 3 97 

97. Beperkt de handicap of het gezondheidsprobleem de 
verplaatsingsmogelijkheden naar de arbeidsplaats? 

 

- ja, in grote mate .................................................................. 1  
- ja, in zekere mate................................................................ 2  
- neen, helemaal niet............................................................. 3  

ALS CODE 1 OF 2 OP V95, V96 OF V97: ga naar V98 
ANDERS (CODE 3 OP V95, V96 EN V97): X 

98. Is er enige vorm van ondersteuning nodig om te kunnen 
werken? (ÉÉN ANTWOORD) 

 

- ja, ondersteuning bij het soort werk..................................... 1 X 
- ja, ondersteuning bij de hoeveelheid werk........................... 2 X 
- ja, ondersteuning in verband met mobiliteit naar en van 

het werk .............................................................................. 3 X 

- ja, ondersteuning in verband met mobiliteit op het werk ...... 4 X 
- ja, speciale uitrusting ......................................................... 5 X 
- ja, ondersteuning van collega's ........................................... 6 X 
- neen.................................................................................... 7 X 

 
 
 


