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DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 
Speciale module ‘arbeidsongevallen en werkgerelateerde gezondheidsproblemen’ 

Tweede kwartaal 2007 (referentieweken 14 t.e.m. 26) 
 

Tot slot vraagt het Bureau voor de Statistiek van de EU (Eurostat) nog 
wat bijkomende informatie over werkgerelateerde gezondheidsproblemen 
en arbeidsongevallen (de laatste 12 maanden). 
In te vullen voor alle personen die een betrekking hebben tijdens de 
referentieweek (al dan niet uitgeoefend) (alle personen die geantwoord 
hebben op vraag 5) 
OF 
die geen betrekking hebben of in volledige loopbaanonderbreking of 
tijdskrediet zijn voor langer dan 3 maanden (V3 = 2 of V4 = 1) maar ooit al 
gewerkt hebben (alle personen die vraag 61 beantwoord hebben). 

 

M. WERKGERELATEERDE GEZONDHEIDSPROBLEMEN 
In te vullen voor alle personen die een betrekking hebben of die 
geen betrekking hebben maar ooit al gewerkt hebben. 

Ga naar vraag :  

94. Had M_ de laatste 12 maanden één of meerdere ziektes, 
stoornissen of andere fysieke of psychische 
gezondheidsproblemen (geen letsel veroorzaakt door 
een ongeval) die door het werk werden veroorzaakt of 
door het werk verergerden ?  

- Neen, geen enkel gezondheidsprobleem .......................... 0 E13 
- Ja : - één gezondheidsprobleem ................................. 1 95 

- twee of meerdere gezondheidsproblemen .......... 2 95 
95. Wat is de aard van de ernstigste klacht die door het werk 

werd veroorzaakt of door het werk verergerde ?  
- Bot-, gewrichts- of spierklachten, overwegend in nek, 

schouders, armen of handen ............................................ 0 96 
- Bot-, gewrichts- of spierklachten, overwegend in heupen, 

benen of voeten ................................................................ 1 96 
- Bot-, gewrichts- of spierklachten, overwegend in de rug ... 2 96 
- Ademhalings- of longklachten ........................................... 3 96 
- Huidproblemen ................................................................. 4 96 
- Hoorproblemen ................................................................. 5 96 
- Stress, depressie of angstgevoelens ................................ 6 96 
- Hoofdpijn en / of vermoeide ogen ..................................... 7 96 
- Hartziekte of hartaanval of andere 

bloedsomloopproblemen ................................................... 8 96 
- Infectieziekte (virale, bacteriële of andere infectie) ............ 9 96 
- Overige klachten ............................................................... 10 96 

 
 
 
 
 
 

Ga naar vraag :  

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 ?  

- Neen ................................................................................. 0 97 
- Ja : - enigszins ............................................................. 1 97 

- in aanzienlijke mate ............................................ 2 97 
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 ?  

- M_ heeft in de laatste 12 maanden niet gewerkt, maar 
om redenen die geen verband houden met de klacht die 
door het werk werd veroorzaakt of door het werk werd 
verergerd (bv. normale pensionering) ............................... 0 E12 

- M_ verwacht nooit meer te kunnen werken als gevolg 
van deze ziekte ................................................................. 1 E12 

- M_ is niet of minder dan een dag afwezig geweest ........... 2 E12 
- M_ is ten minste één dag maar minder dan vier dagen 

afwezig geweest ............................................................... 3 E12 
- M_ is ten minste vier dagen maar minder dan twee 

weken afwezig geweest .................................................... 4 E12 
- M_ is ten minste twee weken maar minder dan één 

maand afwezig geweest ................................................... 5 E12 
- M_ is ten minste één maand maar minder dan drie 

maanden afwezig geweest ............................................... 6 E12 
- M_ is ten minste drie maanden maar minder dan zes 

maanden afwezig geweest ............................................... 7 E12 
- M_ is ten minste zes maanden maar minder dan negen 

maanden afwezig geweest ............................................... 8 E12 
- M_ is ten minste negen maanden afwezig geweest .......... 9 E12 

E12 : Indien M_ een betrekking heeft .......................................... 98 
Indien M_ geen betrekking heeft maar zijn / haar laatste 
betrekking minder dan 8 jaar geleden beëindigd heeft 
(M_ heeft geantwoord op vraag 61 én op vragen 67-71) .. 98 
Indien M_ geen betrekking heeft en zijn / haar laatste 
betrekking langer dan 8 jaar geleden beëindigd heeft 
(M_ heeft geantwoord op vraag 61 maar niet op vragen 
67-71) ................................................................................... X 

 
 
 
 
 
 
 

Groep / huishouden nr. : I___I___I___I___I___I / I___I___I 
Naam : ............................................................................... 
Voornaam : ............................................................................... 
Gsm : nummer : ........................  / dag : ...... uur : ...... 
Tel. : nummer : ........................  / dag : ...... uur : ...... 
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Ga naar vraag :  

98. Welke betrekking heeft de meest ernstige klacht van M_ 
veroorzaakt of verergerd ?  (Codeer het eerste 
toepasselijke geval.)  

- De huidige hoofdbetrekking .............................................. 1 E13 
- De huidige tweede betrekking ........................................... 2 E13 
- De laatste betrekking (voor niet-werkenden) ..................... 3 E13 
- De betrekking die M_ één jaar geleden had ...................... 4 E13 
- Een andere baan .............................................................. 5 E13 

E13 : Indien M_ een betrekking heeft (alle personen die 
geantwoord hebben op vraag 5) ....................................... 99 
Indien M_ geen betrekking heeft of in volledige 
loopbaanonderbreking of tijdskrediet is voor langer dan 
3 maanden (V3 = 2 of V4 = 1) maar gedurende de laatste 
12 maanden voor het interview nog gewerkt heeft (te 
bepalen aan de hand van vraag 61) .................................. 99 
Andere gevallen (M_ heeft geen betrekking en heeft 
gedurende de laatste 12 maanden voor het interview niet 
meer gewerkt) ..................................................................... X 

N. ARBEIDSONGEVALLEN 
In te vullen voor alle personen die een betrekking hebben tijdens de 
referentieweek of die geen betrekking hebben maar tijdens de laatste 
12 maanden gewerkt hebben. 

99. Heeft M_ de laatste 12 maanden één of meerdere letsels 
opgelopen door een ongeval (geen ziekte) op of tijdens 
het werk ?  

- Neen, geen enkel .............................................................. 0 E14 
- Ja : - één letsel ........................................................... 1 100 

- twee of meerdere letsels .................................... 2 100 
100. Welk soort letsel heeft M_ opgelopen door het recentste 

ongeval op of tijdens het werk ?  
- Een letsel als gevolg van een verkeersongeval ................. 1 101 
- Een letsel als gevolg van een ander ongeval dan een 

verkeersongeval ............................................................... 2 101 
101. Op welke datum kon / kan M_ het werk hervatten na het 

recentste letsel door het ongeval ?  
- M_ is nog niet hersteld van het ongeval, maar denkt het 

werk later te kunnen hervatten .......................................... 0 102 
- M_ denkt nooit meer te kunnen werken als gevolg van 

het ongeval ....................................................................... 1 102 
- M_ is niet afwezig geweest of heeft het werk kunnen 

hervatten op de dag van het ongeval ................................ 2 102 
- M_ heeft het werk kunnen hervatten de dag na het 

ongeval ............................................................................. 3 102 
- M_ heeft het werk kunnen hervatten vanaf de tweede tot 

de vierde dag na het ongeval ............................................ 4 102 
- M_ heeft het werk kunnen hervatten vanaf de vijfde dag 

tot de veertiende dag na het ongeval ................................ 5 102 
- M_ heeft het werk kunnen hervatten tussen twee weken 

en één maand na het ongeval ........................................... 6 102 
- M_ heeft het werk kunnen hervatten tussen één en drie 

maanden na het ongeval .................................................. 7 102 
- M_ heeft het werk kunnen hervatten tussen drie en zes 

maanden na het ongeval .................................................. 8 102 
- M_ heeft het werk kunnen hervatten tussen zes en 

negen maanden na het ongeval ........................................ 9 102 
- M_ heeft het werk kunnen hervatten na negen maanden 

of meer na het ongeval ..................................................... 10 102 
 
 
 
 
 
 
 

Ga naar vraag :  

102. Tijdens welke betrekking heeft M_ het meest recente 
letsel opgelopen ?  (Duid het eerste toepasselijke geval 
aan.)  

- Tijdens de huidige hoofdbetrekking .................................. 1 E14 
- Tijdens de huidige tweede betrekking ............................... 2 E14 
- Tijdens de laatste betrekking (voor niet-werkenden) ......... 3 X 
- Tijdens de betrekking die M_ één jaar geleden had .......... 4 E14 
- Tijdens een andere baan .................................................. 5 E14 

E14 : Indien M_ een betrekking heeft (alle personen die 
geantwoord hebben op vraag 5) ........................................ 103 
Andere gevallen (M_ heeft geen betrekking of is in 
volledige loopbaanonderbreking of tijdskrediet voor 
langer dan 3 maanden (V3 = 2 of V4 = 1)) .......................... X 

O. FACTOREN OP HET WERK DIE HET GEESTELIJK 
WELZIJN OF DE LICHAMELIJKE GEZONDHEID NADELIG 
KUNNEN BEÏNVLOEDEN 

In te vullen voor alle personen die een betrekking hebben. 

103. Is M_ op het werk meer dan normaal blootgesteld aan 
onderstaande geselecteerde factoren die zijn / haar 
geestelijk welzijn nadelig kunnen beïnvloeden ?  

- Neen ................................................................................. 0 104 
- Ja : - voornamelijk aan intimidatie of pesterijen ............ 1 104 

- voornamelijk aan geweld of dreiging met geweld 2 104 
- voornamelijk aan tijdsdruk of overbelasting ......... 3 104 

104. Is M_ op het werk meer dan normaal blootgesteld aan 
onderstaande geselecteerde factoren die zijn / haar 
lichamelijke gezondheid nadelig kunnen beïnvloeden ?  

- Neen ................................................................................. 0 X 
- Ja : - voornamelijk aan chemicaliën, stof, dampen, 

rook of gassen .................................................... 1 X 
- voornamelijk aan lawaai of trillingen .................... 2 X 
- voornamelijk aan ongemakkelijke 

werkhoudingen, werkbewegingen of het 
hanteren van zware lasten .................................. 3 X 

- voornamelijk aan ongevallenrisico’s .................... 4 X 

 


