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INSTRUCTIES VOOR DE ENQUETEURS 
 

 

Gedurende het tweede kwartaal  (weken 14-26) wordt de individuele vragenlijst aangevuld met een 
“speciale module”. 
Het doel van de module in 2011 is informatie te verzamelen over de arbeidsparticipatie van mensen met 
langdurige gezondheidsproblemen of andere beperking en.  

Aan de respondenten zal gevraagd worden of zij één of meerdere langdurige gezondheidsproblemen of 
ziekten hebben en of ze moeilijkheden hebben bij het uitoefenen van dagdagelijkse activiteiten. 

Indien dit het geval is wenst men te weten of deze personen beperkingen hebben bij het uitoefenen van werk 
en of ze gebruik maken van, of nood hebben aan, specifieke hulp.  

Tenslotte zal aan iedereen van 15 tot en met 64 jaar gevraagd worden of er nog andere redenen zijn,die 
niets te maken hebben met gezondheidsproblemen/ ziekten of moeilijkheden bij het uitoefenen van 
dagdagelijkse handelingen en die beperkingen geven bij het uitoefenen van een betaalde job.  

Wie antwoordt?  

Het betreft een extra vragenblok voor alle  respondenten die op het einde van de referentieweek, d.w.z. de 
zondag voor de startdatum (zie huishoudformulier), 15 tot en met 64 jaar oud  zijn, met of zonder 
betrekking. 

De vragen dienen door de respondent zelf beantwoord te worden en nie t door een proxy , eventueel 
schriftelijk (bij ernstige spraakmoeilijkheden: afasie, doofstomheid,...).  

Bij afwezigheid van de respondent dient u op een later tijdstip opnieuw contact op te nemen om hem/haar 
persoonlijk te bevragen. Bij wijze van uitzondering is het toegelaten om dit  deel van de vragenlijst 
telefonisch af te nemen.  Bovenaan de vragenlijst is plaats voorzien om het telefoonnummer te noteren 
waarop de respondent gecontacteerd kan worden, alsook het meest geschikte moment (dag, uur). 

Uitzonderingen  
- Alleen als de betrokkene niet in staat is om zelf t e antwoorden (bv. zware mentale handicap) 

kan in zijn/haar plaats een ander lid van het huish ouden antwoorden. 
- Wanneer V103 = 4, geen ad hoc module  

Gezien het gevoelige karakter van vragen over de gezondheid zullen de vragen van de ad hoc 
module niet gesteld worden wanneer de respondent niet wenste te antwoorden op vraag 103 uit de 
individuele vragenlijst (code 4: “geen antwoord” op de vraag “Ervaart u in uw dagelijkse bezigheden 
op het werk of daarbuiten hinder door een handicap, een langdurige aandoening of langdurige 
ziekte, al dan niet werkgerelateerd).  

 

OPMERKINGEN 
 

- Net als bij de drie laatste vragen in de individuele vragenlijst gaan de vragen in de ad hoc module over 
gezondheidsproblemen en handicaps maar ze zijn veel uitgebreider en moeten volledig los gezien worden 
van de drie eerder gestelde vragen. Zo is het mogelijk dat de respondent bij V103 tot en met V105 
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geantwoord heeft dat er geen problemen zijn maar dat hij in het kader van deze module toch verklaart dat er 
een gezondheidsprobleem/ziekte of moeilijkheid is nadat de lijst van alle aandoeningen werd opgesomd. 

In dat geval mag men de antwoorden op vraag 103, 104 en 105 niet veranderen. 

 

- In de individuele vragenlijst kon er op één van de volgende vragen ‘eigen gezondheidsredenen’, ‘ziekte’ of 
‘arbeidsongeschiktheid’ aangeduid worden: 

V19a, code 6. Wat is de belangrijkste reden om deeltijds te werken  

V22, code 3. Waarom heeft u tijdens de referentieweek minder uren gewerkt dan gewoonlijk of 
helemaal niet gewerkt? Geef alleen de belangrijkste reden. 

V56, code 2 en V63, code 3. Waarom zou u niet kunnen beginnen werken binnen de twee weken?  

Indien één van deze codes werd aangeduid en de respondent bij de ad hoc module toch geen 
gezondheidsproblemen of moeilijkheden bij dagdagelijkse handelingen opgeeft kan men nog eens nagaan 
met de respondent of er geen langdurig gezondheidsprobleem is. Het is mogelijk dat de respondent in de ad 
hoc module geen gezondheidsprobleem meldt omdat hij bijvoorbeeld tijdens de referentieweek slechts last 
had van een tijdelijk gezondheidsprobleem dat geen 6 maanden duurt (bvb. griep, verstuiking, enz.). 
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O. LANGDURIGE GEZONDHEIDSPROBLEMEN OF LANGDURIGE ZIEKTEN EN/OF MOEILIJKHEDEN 
BIJ DE UITOEFENING VAN  DAGDAGELIJKSE HANDELINGEN 
 

Vraag A0: Start interview 

Om de exacte gemiddelde duurtijd van de interviews te kunnen berekenen en rapporteren aan Eurostat, 
dient de exacte begin- en eindtijd van elk mondeling interview genoteerd te worden.  

Als u uw enquêtes via CAPI doet, worden datum en uur van het interview automatisch geregistreerd. Als u 
uw enquêtes op papier doet, bij vraag A0 wordt het exacte beginuur van de speciale module genoteerd via 
het systeem van een 24 uur klok. Dus 6 uur 30 in de namiddag is 18 u. 30 min. Ook de datum van het 
interview dient bij vraag A0 genoteerd te worden. 7 november wordt dus Dag: 07 Maand: 11. Vergeet via 
het zelfde principe ook de eindtijd niet te noteren  bij vraag AT die na vraag 125 komt.  

 

Vraag 106: Heeft u één of meerdere van de volgende langdurige gezondheidsproblemen of ziekten? 
Langdurig gaat over een duur van ten minste 6 maand en dat het probleem zich stelt of in de 
toekomst nog zal duren. 

 
Belangrijk is dat de volledige lijst wordt voorgelezen zodanig dat de respondent geen probleem zou kunnen 
vergeten.  
 
De vraag wordt gesteld aan alle personen van 15 tot en met 64 jaar. 
 
Bedoeling van de vraag: 
 
Weten of de persoon één of meerdere langdurige gezondheidsproblemen (of ziekten) heeft en zo ja,daarna 
te kunnen bepalen welke het belangrijkste  en indien er meerdere problemen zijn het tweede belangrijkste  
is. 
 
Definitie 
Het gaat niet uitsluitend om de lichamelijke gezondheid  maar ook de geestelijke gezondheid . 
Het gezondheidsprobleem of de ziekte hoeft niet  noodzakelijk  te zijn vastgesteld door een arts . 
Essentieel is dat het gaat over gezondheidsproblemen of ziekten van lange duur . 
 

Langdurig betekent zes maanden of meer op het moment van het interview: 

� ofwel bestaat het probleem al 6 maanden of langer  

� ofwel bestaat het probleem minder dan 6 maanden maar blijft het waarschijnlijk nog een tijd 
voortduren, waardoor het naar verwachting ten minste zes maanden zou duren. 

 
Kenmerkend voor “langdurig”: 

� het permanente karakter 

� de verwachting dat er een lange periode van medische begeleiding, observatie of verzorging nodig 
is. 

 
 
Worden als een langdurig gezondheidsprobleem of een langdurige ziekte gezien: 
 

- een chronische toestand zoals diabetes, reuma, schizofrenie enz.;  
- sommige regelmatig terugkerende stoornissen, waarbij een acute periode wordt gevolgd door 

remissie (bv. rugpijn); 
- stoornissen die episodisch van aard zijn (bv. epilepsie, migraine) 
- terminale ziekten of ziekten waarbij de duur van de ziekte afhangt van het resultaat van de 

behandeling (bv. chemotherapie) 
ook 

- een gezondheidsprobleem/ziekte dat/die onder controle kan gehouden worden door medicatie (bv. 
medicatie voor psychische problemen of insuline inspuitingen bij diabetici). Zelfs als de persoon 
geen “last” heeft wordt ze beschouwd als een langdurig gezondheidsprobleem/ziekte omdat de 
persoon zonder medicatie een probleem heeft. 
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Is geen langdurig  gezondheidsprobleem of langdurige ziekte: 
 
elk acuut gezondheidsprobleem : verstuikte enkel, gebroken been, appendicitis of ontsteking van de 
luchtwegen (bij complicaties zou het wel langdurig kunnen zijn), enz. 
 
Verschillende situaties kunnen zich voordoen in geval van een ongeval. Stel een ongeval met bijvoorbeeld 
een dijbeenletsel: 

- de behandeling en de revalidatie gebeuren in de periode dat het interview plaats heeft en hebben 
reeds 6 maanden geduurd= langdurig 

- de behandeling en revalidatie zijn afgelopen op het moment van het interview maar de persoon heeft 
een blijvend letsel of een blijvende nevenwerking= langdurig 

- de behandeling en revalidatie zijn afgelopen op het moment van het interview en er zijn geen 
blijvende nevenwerkingen= niet langdurig 

 
Indien de respondent niet weet hoe lang het gezondheidsprobleem of de ziekte nog zal duren moet de 
respondent aangemoedigd worden om een schatting te doen op basis van informatie die de respondent van 
dokters of hulpverleners kreeg. 
 
Manier waarop de vraag wordt beantwoord: 

 

De enquêteur leest alle antwoordmogelijkheden  voor, en duidt  een code of meerdere codes aan.  

 

Soms is het niet duidelijk welke de juiste code is voor een bepaalde ziekte. Bijvoorbeeld in het geval de 
persoon kanker heeft dient kanker te worden aangeduid en niet een ziekte van het orgaan dat aangetast 
wordt. Het kan wel zijn dat een bepaalde ziekte samen voorkomt met de kanker zoals suikerziekte. In dat 
geval kan suikerziekte als tweede gezondheidsprobleem/ ziekte worden vermeld. 

Bij aangeboren afwijkingen wordt de code gebruikt die refereert naar het deel/delen van het lichaam dat/die 
getroffen is/zijn (armen, hart, …). Ook bij chromosomale afwijkingen (bvb. syndroom van Down) kunnen 
meerdere codes worden aangeduid afhankelijk van de ernst (leerproblemen, andere progressief verlopende 
ziekten,…) 

 

Sommige gezondheidsproblemen/ziekten veroorzaken ook moeilijkheden bij de uitoefening van 
basisactiviteiten. Bvb. iemand kan omwille van ademhalingsproblemen moeilijkheden hebben met 
lopen/trappenlopen. In dat geval wordt code 7 bij V106 aangeduid en later code 3 bij V109. 

 

Gezondheidsproblemen ten gevolge van zwangerschap, met een duur van minstens 6 maanden kunnen 
hieronder eveneens vermeld worden, bijvoorbeeld bij code 6 hoge bloeddruk. 

 

Preciseringen bij sommige codes: 

 

Code 5: Huidaandoeningen, met inbegrip van allergieën en ernstige verminking 

Ernstige verminking omvat: belangrijke littekens (ten gevolge van een ongeluk, brand of bevriezing), 
geboortevlekken en huidziekten, inclusief huidallergieën, exclusief tatoeëring en lichaamspiercing 

 

Code 6: Hart, bloeddruk- of bloedsomloopstoornissen 

Inclusief de gevolgen van een beroerte (hersenbloeding, trombose), hartinfarct 

 

Code 7: Long- of ademhalingsproblemen, met inbegrip van astma en bronchitis 

Hooikoorts en pollenallergie vallen hieronder, ook wanneer de problemen seizoensgebonden zijn maar 
telkens weer terug komen. 

Allergische rinitis (chronische of acute ontsteking van neusslijmvlies) 

 

Code 8: Maag-, lever, nier- of spijsverteringsstoornissen 
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Maagzweer, maar ook voedselallergieën 

 
Code 12: Leerproblemen (lezen, schrijven of rekenen) 

Specifieke leermoeilijkheden zoals dyslexie en dyscalculie 
 
Code 13: Mentale handicap: licht, matig of ernstig 
Ook verstandelijke handicap of  mentale retardatie genoemd.  Het gaat over een ontwikkelingsstoornis 
waaronder, zoals bij code 12, leerproblemen maar de problemen zijn ernstiger (IQ niet hoger dan 70 à 80). 
 
Code 16:  Andere psychische, emotionele of zenuwstoornissen 
Deze code omvat verscheidene psychische problemen: psychose (bvb. schizofrenie), maar ook minder erge 
stoornissen zoals in paniek raken, fobieën,anorexia,… 
ADHD, syndroom van Asperger, autisme,… 
Ook langdurige slaapstoornissen vallen hieronder. 
 
Code 17: Andere langdurige gezondheidsproblemen 
Bvb. obesitas, alcohol- en drugverslaving, hyperthyreoïdie (teveel aan schildklierhormoon in het bloed),… 
 
Code 18: Geen langdurige gezondheidsproblemen of ziekten 
Wanneer de persoon geen langdurige (duur van 6 maanden minimum) gezondheidsproblemen of ziekten 
heeft. 

 

Precisering bij E16: 

 
E16: Indien meerdere codes op V106 .............................................107 

Indien één code op V106  van 1-19 .......................................109 
Indien V106 = 20 ......................................................................109 

 
Wanneer er meerdere codes bij V106 werden aangeduid dient er bij V 107 en bij V108 respectievelijk het 
belangrijkste en het tweede belangrijkste probleem te worden vermeld. 
 
Wanneer er één probleem werd aangeduid in V106 weet men welk het belangrijkste probleem is en kan men 
onmiddellijk doorgaan naar V109. 
 

Vraag 107: Welk is het belangrijkste gezondheidspro bleem of de belangrijkste ziekte? 

 
 
Het belangrijkste langdurige gezondheidsprobleem of de belangrijkste langdurige ziekte is het 
probleem of de ziekte met de grootste impact op de persoon zijn leven. 

 
Hoewel diverse criteria kunnen worden gebruikt om vast te stellen wat het voornaamste probleem is (bv. 
veroorzaakt meeste pijn, meest recent, bestaat het langst), zijn de gevolgen van de stoornis, het effect 
ervan op het leven van het individu, hier het geschiktste kenmerk. 
 

Vraag 108: Welk is het tweede belangrijkste gezondh eidsprobleem of de belangrijkste ziekte? 

 

Eenzelfde ziekte dienst slechts één maal te worden gecodeerd. Bvb. leverkanker dient enkel bij kanker te 
worden vermeld en niet nogmaals bij “maag, lever, niet- of spijsverteringsstoornissen. 

 

Vraag 109:  Heeft u één of meerdere van de volgende  langdurige moeilijkheden bij de uitoefening van 
dagdagelijkse handelingen? Langdurig gaat over een duur van ten minste 6 maanden dat het 
probleem zich stelt of in de toekomst nog zal duren .  
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Belangrijk is dat de volledige lijst wordt voorgelezen zodanig dat de respondent geen probleem zou kunnen 
vergeten.  
 
De vraag wordt gesteld aan alle personen van 15 tot en met 64 jaar. 
 
Bedoeling van de vraag: 
 
Weten of de persoon één of meerdere langdurige moeilijkheden heeft bij de uitoefening van dagdagelijkse 
handelingen en zo ja, daarna te kunnen bepalen welke de belangrijkste en indien er meerdere moeilijkheden 
zijn de tweede belangrijkste is. 
 

Definitie:  

Het gaat over moeilijkheden die een persoon ondervindt bij het uitvoeren van een dagdagelijkse taak of 
handeling. 
 

Essentieel is dat het gaat over moeilijkheden van lange duur . 

De moeilijkheid hoeft niet noodzakelijk  te zijn vastgesteld door een arts. 
 
 
Manier waarop de vraag wordt beantwoord: 

De enquêteur leest alle antwoordmogelijkheden  voor, en duidt  een code of meerdere codes aan.  
 

De verschillende moeilijkheden worden gezien als moeilijkheden die er zijn zonder dat er gebruik wordt 
gemaakt van technische toestellen. (uitzondering bij zien en horen) 
Bijvoorbeeld, loopmoeilijkheden worden wel vermeld ook als de persoon zich goed kan verplaatsen met 
behulp van een rolstoel of krukken. 
Daarentegen, gezichtsproblemen dienen hier niet te worden vermeld indien de persoon met bril of lenzen 
voldoende ziet. (idem wanneer problemen met horen worden verholpen met hoorapparaat)  
 
Men vermeldt het eigenlijke functioneringsprobleem en niet een moeilijkheid die het gevolg is van een ander 
functioneringsprobleem. Dit wil zeggen dat bijvoorbeeld een blinde moeilijkheden bij het zien zal vermelden 
maar geen loopproblemen (tenzij hij bijvoorbeeld ook een knieletsel heeft).  Een slechthorende kan 
problemen bij het horen vermelden maar geen communicatieproblemen (tenzij hij bvb. ook niet begrijpbaar 
kan spreken). 
 

Problemen bij het uitoefenen van dagdagelijkse handelingen ten gevolge van zwangerschap, met een duur 
van minstens 6 maanden kunnen ook voorkomen bij één van de moeilijkheden, bijvoorbeeld tillen en dragen. 

 

Opmerkingen 

V109 bevat geen mogelijkheid “andere”. Enkel de opgegeven lijst kan gebruikt worden. Bepaalde problemen 
werden niet opgenomen omdat ze veel minder gerelateerd zijn aan het uitoefenen van werk zoals bvb. 
problemen bij het ruiken, proeven of slikken.  

V106 en V109 meten niet noodzakelijk verschillende problemen. 

Het is mogelijk dat het gevolg van een gezondheidsprobleem, eerder aangeduid bijV106, nu bij V109 wordt 
vermeld. Bvb. een persoon met ademhalingsproblemen (code 7 bij V106) kan bij V109 aangeven dat hij 
problemen heeft bij het trappenlopen. 

Slaapproblemen worden niet opgenomen in V109. 

  
Precisering bij sommige codes 
 
Code 1:  zien, zelfs met bril 
Alleen een probleem wanneer de persoon onvoldoende ziet met bril of lenzen. 
 
Code 2:  horen zelfs met gehoorapparaat 
Wanneer het gehoorapparaat goed functioneert: geen probleem te melden 
Bij onvoldoende functionering van het apparaat of wanneer de persoon geen apparaat draagt of het zich niet 
kan veroorloven is er wel een probleem 
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Code 4:  zitten of staan  
Ook van zithouding veranderen naar een andere positie (staan, liggen) en omgekeerd. 
 

Code 6: communiceren (moeilijkheden bij het begrijpen of begrepen worden) 

Het gaat over problemen bij het gebruik van of begrijpen van de moedertaal, niet van een vreemde taal. 

Zowel problemen met begrijpen, verstaanbaar spreken als schriftelijk communiceren vallen hieronder. 

Code 7: rekken en strekken 

Ook problemen met handen en schouders bij het gebruik van een toetsenbord 

  

Code 10: vasthouden, vastgrijpen of draaien 

Refereert naar het (nauwkeurig) gebruik van handen en armen, het stevig met de hand kunnen blijven 
vasthouden, oprapen van kleine voorwerpen zoals bvb. muntstukken of schroefjes. 

Bewegen van voorwerpen met handen en/of armen door trekken of duwen, werpen en vangen van objecten. 

Wordt niet bedoeld: opheffen en dragen (code 8) 

 

Precisering bij E17: 

 
E17: Indien meerdere codes op V109 ................ ............................110 

Indien één code op V109 van 1-10 .................. ......................E18 
Indien V109 = 11 .................................. ...................................E18 

 
Wanneer er meerdere codes bij V109 werden aangeduid dient er bij V 110 en bij V111 respectievelijk de 
belangrijkste en de tweede belangrijkste moeilijkheid te worden vermeld. 
 
Wanneer er één moeilijkheid werd aangeduid in V109 weet men welke de belangrijkste moeilijkheid is en 
kan men onmiddellijk doorgaan naar E18. 
 
 

Vraag 110: Welk is de belangrijkste moeilijkheid? 

 
De belangrijkste moeilijkheid is de moeilijkheid met de grootste impact op de persoon zijn dagdagelijkse 
leven. 

Hoewel diverse criteria kunnen worden gebruikt om vast te stellen wat de voornaamste moeilijkheid is 
(bv. veroorzaakt meeste pijn, meest recent, bestaat het langst), zijn de gevolgen van de moeilijkheid, het 
effect ervan op het leven van het individu, hier het geschiktste kenmerk. 

 

Vraag 111: Welk is de tweede belangrijkste moeilijk heid? 

 
De tweede belangrijkste moeilijkheid is de moeilijkheid met de tweede grootste impact op de persoon zijn 
dagdagelijkse leven. 
 
 

Precisering bij E18: 

 
E18: Indien M_ een langdurig gezondheidsprobleem of  ziekte 

heeft of een moeilijkheid heeft bij het uitoefenen van 
dagdagelijkse handelingen (Als er een code van 1 – 19 
op V106 is of een code van 1 – 10 op V109) .........................E19 
Anders (code 20 bij V106 EN code 11 bij V109) ....................124 
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Enkel indien er een langdurig gezondheidsprobleem, een ziekte of een moeilijkheid bij het uitoefenen van 
dagdagelijkse handelingen is, worden vragen gesteld over beperkingen op het vlak van werk en nood aan of 
gebruik van hulp in de context van werk. 

 

Wanneer er geen enkel probleem werd vermeld, dienen enkel nog V124 en eventueel V125 nog te worden 
beantwoord.  

 

P. BEPERKINGEN OP HET VLAK VAN WERK EN NOOD AAN OF GEBRUIK VAN HULP 

 

Beperkingen op het vlak van werk 

 

De volgende vragen peilen enkel  naar de gevolgen van (één van) de gezondheidsproblemen, ziekten of 
moeilijkheden in de context van een/de betaalde job , niet in de context van huishoudelijk werk.  

 

Precisering bij E19: 

 
E19: Indien M_  een betrekking heeft (geantwoord op  V5) ..........  118 

Indien M_geen betrekking heeft (geen antwoord op V5 ) .....  112 

 

Er is een klein verschil tussen de formulering van de vragen voor personen met een betrekking en deze voor 
personen zonder een betrekking. Daarom werden ze in de vragenlijst in aparte blokken gezet.  

 

Indien de persoon geen betrekking heeft tijdens de referentieweek beantwoordt hij V112 tot en met V117. 
Wanneer de persoon wel een betrekking heeft V118 en volgende. 

 

P1.  PERSONEN ZONDER BETREKKING 

 

V112 tot en met V117 zijn hypothetisch. De persoon antwoordt in functie van de betrekking die hij zou 
wensen. Men moet de persoon niet “onder druk” zetten indien de vragen voor de persoon te hypothetisch 
zijn.  

De persoon moet nagaan of hij beperkingen heeft op het vlak van het aantal werkuren (werkvolume), het 
soort werk dat mogelijk is en de verplaatsing. 

Indien ja, dient nagegaan te worden of die beperking (geheel of gedeeltelijk) te wijten is aan een 
gezondheidsprobleem/ziekte of aan een moeilijkheid bij het uitoefenen van dagdagelijkse handelingen of 
beide. 

Vraag 112:  Heeft u een beperking  op het vlak van het aantal uren dat u per week zou  kunnen 
werken ? 

Het aantal werkuren omvat ook het begrip hoeveelheid werk. De referentie is een voltijds werkschema. 

Bedoeling is dat de persoon zijn eigen capaciteit inschat. 

Code 4: neen 

Wordt gebruikt indien: 

- De gezondheidsproblemen/ ziekten of moeilijkheden bij dagdagelijkse handelingen geen 
beperkingen veroorzaken op het vlak van het aantal werkuren dat men per week zou kunnen 
werken. 

- De beperking op het vlak van het aantal werkuren wordt veroorzaakt door andere problemen die los 
staan van gezondheidsproblemen/ziekten of moeilijkheden bij dagdagelijkse handelingen. 
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Vraag 113:  Kan u  bepaalde werkzaamheden niet uito efenen  zoals bijvoorbeeld zwaar tillen, buiten 
werken, lange tijd zitten? 

Naast problemen met zwaar tillen, binnen- of buitenwerk, lange tijd zitten, enz.  gaat het ook over het niet 
hebben van de gepaste vaardigheden of opleiding voor een specifieke job doordat de persoon bijvoorbeeld 
bepaalde opleidingen niet kon volgen omwille van gezondheidsredenen.  

Nog andere voorbeelden van beperkingen: 

een persoon kan niet werken in de ‘public relations’ vanwege een litteken in het aangezicht, 

een persoon in een rolstoel werkt aan een bureau maar zou eigenlijk een andere job willen doen, 

een persoon met chronische rugpijn werkt in de administratie (zonder beperkingen). Vanwege de 
rugproblemen is een job in de bouw niet mogelijk. 

Code 4: neen 

Wordt gebruikt indien: 

- De gezondheidsproblemen/ ziekten of moeilijkheden bij dagdagelijkse handelingen geen 
beperkingen veroorzaken op het vlak van het type werk dat hij/zij zou kunnen of kan doen. 

- De beperking op het vlak van het type werk wordt veroorzaakt door andere problemen die los staan 
van gezondheidsproblemen/ziekten of moeilijkheden bij dagdagelijkse handelingen. 

 

Vraag 114:  Is er een beperking op het vlak van het  vervoer van en naar het werk ? 

Een persoon kan beperkingen hebben bij de verplaatsing van en naar het werk. 

Bijvoorbeeld: problemen bij de toegang tot gebouwen, de beschikbaarheid van vervoer, toegankelijkheid van 
het vervoer, niemand die de persoon kan vergezellen, enz. 

De vraag wordt gesteld los van het feit of er al dan niet hulp ter beschikking is of aanpassingen werden 
gedaan. Zo zal een persoon die naar het werk kan dank zij speciaal vervoer toch vermelden dat hij 
beperkingen heeft bij zijn verplaatsing van en naar het werk.. 

Code 4: neen 

Wordt gebruikt indien: 

- De gezondheidsproblemen/ ziekten of moeilijkheden bij dagdagelijkse handelingen geen 
beperkingen veroorzaken op het vlak vervoer van en naar het werk. 

- De beperking op het vlak van vervoer van en naar het werk wordt veroorzaakt door andere 
problemen die los staan van gezondheidsproblemen/ziekten of moeilijkheden bij dagdagelijkse 
handelingen. 

 

Nood aan of gebruik van hulp om te kunnen werken 

 

De bedoeling van de vragen is te weten komen welke personen die omwille van de eerder vermelde 
gezondheidsproblemen/ziekte of moeilijkheden nood hebben aan of gebruik maken van specifieke hulp of 
regelingen om te kunnen werken. Zonder de hulp zou werken niet mogelijk zijn . Met werk wordt betaald 
werk bedoelt, geen huishoudelijk werk of werk in de tuin.  

Voor de personen zonder betrekking gaat het over nood hebben aan hulp om te kunnen werken . 
Sommigen onder hen zouden een job kunnen uitvoeren mits ze de gepaste ondersteuning zouden krijgen. 
Hoewel het hier gaat om een hypothetische situatie dient de vraag toch gesteld te worden in functie van een 
job die ze hadden/zouden willen uitoefenen. 

Voor personen met een betrekking refereren de vragen naar het gebruik van ondersteuning  om het 
huidige werk  te kunnen uitvoeren of  nood aan hulp  om de job  te kunnen doen die ze eigenlijk zouden 
willen  doen. In het laatste geval moet het wel gaan om een job waarvan de respondent denkt dat hij dit zou 
kunnen mits hulp. (realistische wens) 

 

Vraag 115:  Heeft u om te kunnen werken nood aan pe rsoonlijke hulp ? 

Persoonlijke hulp gaat over hulp van familie, vrienden of collega’s. Bijvoorbeeld de echtgenoot die voor het 
vervoer naar het werk zorgt. 
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Het kan ook gaan om hulp van een persoon wiens taak er onder andere uit bestaat te helpen op het werk, 
bvb. een vertaler gebarentaal of een jobcoach (geeft begeleiding op het werk).  

 

Code 1: ja 

Persoonlijke hulp is nodig of van persoonlijke hulp wordt gebruik gemaakt want zonder zou de persoon niet 
kunnen werken. (het is een voorwaarde om te kunnen werken) 

Code 2: neen 

Persoonlijke hulp is niet nodig om te kunnen werken. (het is geen voorwaarde om te kunnen werken)  

Of 

Zelfs met persoonlijke hulp is het niet mogelijk om te werken. (bvb. in geval van ernstige 
gezondheidsproblemen waardoor werken te onrealistisch is) 

 

Vraag 116:  Heeft u om te kunnen werken nood aan sp eciale apparatuur of een aangepaste werkplek ? 

 

Voorbeelden van speciale apparatuur: schermlezer, aangepaste telefoon, aangepaste computer, spraak-
synthesizer, toetsenbord in Braille, grote schermen met sterk vergrote letters, enz. 

 

Voorbeelden van aanpassingen aan de werkplek: een helling voor rolstoelen, geschikte parking, leuningen, 
toegankelijke toiletten/liften, aanpassing van het meubilair op de werkvloer, enz. 

Code 1: ja 

Speciale apparatuur of een aangepaste werkplek is nodig of daar wordt gebruik van gemaakt want zonder 
zou de persoon niet kunnen werken. (het is een voorwaarde om te kunnen werken) 

Code 2: neen 

Speciale apparatuur of een aangepaste werkplek is niet nodig om te kunnen werken. 

Of 

Zelfs met speciale apparatuur of een aangepaste werkplek is het niet mogelijk om te werken. (bvb. in geval 
van ernstige gezondheidsproblemen waardoor werken te onrealistisch is) 

 

Vraag 117:  Heeft u om te kunnen werken nood aan ee n speciale werkregeling , bijvoorbeeld zittend 
werk, telewerken, flexibele werktijd of minder zwaa r werk? 

Speciale werkregelingen verwijzen naar alle soorten van specifieke schikkingen die getroffen worden om 
ondersteuning te bieden bij het werk van personen met gezondheidsproblemen of moeilijkheden. 

Voorbeelden: 

- ondersteuning bij het type werk: mogelijkheid om lichter werk te doen, zittend werk, binnenwerk, enz. 

- aangepaste dienstregeling: minder werkuren, spreiding van werkuren, enz. 

- aanpassing van de dienstregeling van de collega’s in functie van de noden van de persoon met 
gezondheidsproblemen 

- telewerk 

Code 1: ja 

Een speciale werkregeling is nodig of daar wordt gebruik van gemaakt want zonder zou de persoon niet 
kunnen werken. (het is een voorwaarde om te kunnen werken) 

Code 2: neen 

Een speciale werkregeling is niet nodig om te kunnen werken. 

Of 

Zelfs met een speciale werkregeling is het niet mogelijk om te werken. (bvb. in geval van ernstige 
gezondheidsproblemen waardoor werken te onrealistisch is) 
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P2.  PERSONEN MET BETREKKING 

 

Vraag 118:  Heeft u een beperking  op het vlak van het aantal uren dat u per week kan  werken ? Zie 
uitleg bij V112.  

 

Vraag 119:  Kan u  bepaalde werkzaamheden niet uito efenen,  zoals bijvoorbeeld zwaar tillen, buiten 
werken, lange tijd zitten? Zie uitleg bij V113. 

 

Vraag 120:  Ondervindt u beperkingen bij  het vervo er van en naar het werk ? Zie uitleg bij V114. 

 

Vraag 121:  Maakt  u om te kunnen werken gebruik va n persoonlijke hulp ? Zie uitleg bij V115. 

 

Vraag 122:  Maakt u om te kunnen werken gebruik van  speciale apparatuur of beschikt u over een  
aangepaste werkplek ? Zie uitleg bij V116. 

 

Vraag 123:  Heeft u om te kunnen werken een special e werkregeling , zoals bijvoorbeeld zittend werk, 
telewerken, flexibele werktijd of minder zwaar werk ? Zie uitleg bij V117. 

 

 

Q. BEPERKINGEN OP HET VLAK VAN WERK OMWILLE VAN EEN ANDERE REDEN 
 

Vraag 124:  Zijn er andere redenen , los van gezondheidsproblemen of moeilijkheden, di e u beperken 
voor het uitoefenen van een job?  Het gaat over bep erkingen in verband met het aantal uren dat kan 
gewerkt worden, het soort werk en het vervoer van e n naar het werk. 

 
De vraag wordt gesteld aan alle personen van 15 tot en met 64 jaar. 
 
Bedoeling van de vraag: 

Beperkingen bij de uitoefening van een job worden niet enkel veroorzaakt door gezondheidsredenen. Met 
deze vraag wordt gepeild naar andere belemmeringen die zich zowel bij de personen met als deze zonder 
gezondheidsproblemen kunnen voordoen. Daarom wordt deze vraag gesteld aan alle personen van 15 tot 
en met 64 jaar. 

 
Manier waarop de vraag wordt beantwoord: 

De enquêteur leest alle antwoordmogelijkheden  voor, en duidt  een code of meerdere codes aan.  

 

In geval de persoon geen betrekking heeft is de vraag hypothetisch maar moet ze toch gesteld worden. Het 
gaat dan over kunnen werken of over werk dat de persoon zou wensen. Indien werken te onrealistisch is, 
dient er niet aangedrongen te worden op een antwoord. Gebruik in dat geval code 8 en noteer dit als 
omschrijving. 

In geval de persoon student is en nog niet geïnteresseerd is in een job kan hij bijvoorbeeld antwoorden dat 
hij een beperking heeft omwille van onvoldoende kwalificaties. 

Een gepensioneerde kan bvb. familiale of zorgverplichtingen opgeven of andere redenen. 
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Precisering bij sommige codes 

 

Code 2: gebrek aan passende werkaanbiedingen 

Bvb. een persoon kan wel werk vinden (of heeft momenteel werk) maar geen werk dat overeenstemt met zijn 
vaardigheden, kwalificaties of diploma omdat in zijn streek geen passend werk aangeboden wordt/werd. 

Bvb. een persoon met een gezondheidsprobleem wenst te werken maar vindt geen werkgever die hem de 
nodige ondersteuning kan bieden. 

Code 3: geen of ontoereikend vervoer van en naar het werk 

Exclusief transportkosten 

Code 4: gebrek aan flexibiliteit van de kant van de werkgever 

Bvb. de werkgever aanvaardt geen flexibele werktijden, geen telewerk, enz.  

Code 5: het feit dat het werk een invloed heeft op de uitkering 

Bvb. een persoon wenst misschien meer te werken en ook meer te verdienen maar zou daardoor het recht 
op bepaalde sociale uitkeringen verliezen. (ook verlies van werkloosheidsvergoeding) 

Code 8: andere reden 

Hoge transportkosten. 

Een negatieve houding van de werkgever ten aanzien van personen met een beperking. (wordt niet onder 
code 4 opgenomen)  

Wanneer de persoon geen werk wenst of helemaal geen werk kan uitoefenen kan deze reden bij code 8 
omschreven worden. 

 

Precisering bij E20: 

 
E20: Indien meerdere codes op V124 ................. ............................ 125 

Indien één code op V124 van 1-9 ................... ....................... AT 

 

Wanneer er meerdere codes bij V124 werden aangeduid dient er bij V125 de belangrijkste reden te worden 
vermeld. 

Wanneer er één reden werd aangeduid bij V124 weet men welke de belangrijkste reden is en dient enkel 
nog Vraag AT te worden beantwoord. 

 

Vraag 125: Welk is de belangrijkste reden voor de b eperking? 

 
De belangrijkste reden die de respondent beperkt bij het uitoefenen van een job of die de persoon 
belemmert voor het uitoefenen van een job. 

 

Vraag AT: Einde interview 

De eindtijd dient genoteerd te worden via het zelfde principe als bij Vraag AO. 

 


