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Vragen te stellen aan alle personen van 15 tot en m et 64 jaar.  

Vragen te stellen zelfs wanneer bij V103 geantwoord  werd dat er geen langdurige handicap of 
gezondheidsprobleem is.  

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

Alleen als de betrokkene niet in staat is om zelf t e antwoorden (bv. een zware mentale handicap) kan i n zijn/haar 
plaats een ander lid van het huishouden antwoorden.  

 

E15: Indien M_ op V103 geantwoord heeft (V103 = 1, 2 of 3) .......Intro 
Indien M_ op V103 geen antwoord wil geven (V103 = 4 ) ....Stop 

O. LANGDURIGE GEZONDHEIDSPROBLEMEN OF 
LANGDURIGE ZIEKTEN EN/OF MOEILIJKHEDEN BIJ DE 
UITOEFENING VAN DAGDAGELIJKSE HANDELINGEN 

Intro: Tot slot volgen er nog een aantal bijkomende  vragen over 
gezondheidsproblemen of andere beperkingen en de ma te waarin 
zij een hinder kunnen zijn bij het uitoefenen van e en activiteit. Deze 
vragen zijn veel uitgebreider dan de vorige 3. De e erste vraag gaat 
over gezondheidsproblemen en ziekten.  

Ga naar vraag:  � 

A0. Start interview: I___I___I u. I___I___I min. 

       Dag: I___I___I    Maand: I___I___I  
106 

106. Heeft u één of meerdere van de volgende langdu rige 
gezondheidsproblemen of ziekten ? Langdurig gaat over 
een duur van ten minste 6 maanden dat het probleem 
zich stelt of in de toekomst nog zal duren.   

(ENQ Lees lijn per lijn voor – Meerdere antwoorden mogelijk.)   
- Problemen met armen of handen, met inbegrip van 

artritis of reuma ................................................................
1 � 

- Problemen met benen of voeten, met inbegrip van 
artritis of reuma ................................................................

2 � 

- Problemen met rug of nek, met inbegrip van artritis of 
reuma...................................................................................

3 � 

- Kanker..................................................................................4 � 

- Huidaandoeningen, met inbegrip van allergieën en 
ernstige verminking ..............................................................

5 � 

- Hart, bloeddruk- of bloedsomloopstoornissen.......................6 � 

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

7 � 

- Maag-, lever-, nier- of spijsverteringsstoornissen..................8 � 

- Diabetes ...............................................................................9 � 
- Epilepsie...............................................................................10 � 
- Ernstige hoofdpijn, zoals migraine ........................................11 � 

- Leerproblemen bij lezen, schrijven of rekenen, bvb. 
dyslexie, dyscalculie, …  ......................................................

12 � 

- Mentale handicap: licht, matig of ernstig...............................13 � 

Opgelet: vervolg op deze modaliteiten op de volgende column 

Ga naar vraag:  � 

- Chronische angst ................................................................14 � 

- Depressie .............................................................................15 � 

- Andere psychische, emotionele of zenuwstoornissen...........16 � 
- Andere progressief verlopende ziekten met inbegrip van 

multiple sclerose, hiv, ziekte van Alzheimer en ziekte 
van Parkinson ......................................................................

17 � 

- Andere langdurige gezondheidsproblemen (ENQ: geef 
een omschrijving)  

 1ste ----------------------------------------------------- 

18 � 

 

   2de ----------------------------------------------------- 
19 � 

- Geen langdurige gezondheidsproblemen of ziekten .............20 E16 

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

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

107. Welk is het belangrijkste gezondheidsprobleem of de 
belangrijkste ziekte?  

(ENQ. Noteer de code, bvb. 6) ..............................  I___I___l 108 

108. Welk is het tweede belangrijkste gezondheidspr obleem 
of de tweede belangrijkste ziekte?  

(ENQ. Noteer de code, bvb. 19) ............................  I___I___l 109 

109. Heeft u één of meerdere van de volgende langdu rige 
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 toekom st nog 
zal duren.   

(ENQ Lees lijn per lijn voor – Meerdere antwoorden mogelijk.)  
- Zien, zelfs met bril ...............................................................1 � 

- Horen, zelfs met gehoorapparaat ........................................2 � 

- Lopen, trappenlopen ............................................................3 � 

- Zitten of staan .....................................................................4 � 

- Zich herinneren, zich concentreren ......................................5 � 

- Communiceren, bv. begrijpen of begrepen worden...............6 � 

- Rekken en strekken..............................................................7 � 

Opgelet: vervolg op deze modaliteiten op de volgende bladzijde  

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: .......  



Ga naar vraag:  � 

- Tillen en dragen................................................................ 8 � 

- Buigen .................................................................................9 � 

- Vasthouden, vastgrijpen of draaien.......................................10 � 

- Geen moeilijkheden..............................................................11 E17 

E17: Indien meerdere codes op V109 ................ ...........................110 
Indien één code op V109 van 1-10 .................. .....................E18 
Indien V109 = 11 .................................. ..................................E18 

110. Welk is de belangrijkste moeilijkheid?  
(ENQ. Noteer de code, bvb. 12) .............................. I___I___I 

111 

111. Welk is de tweede belangrijkste moeilijkheid?  
(ENQ. Noteer de code, bvb. 10) .............................. I___I___l  E18 

E18: Indien M_ een langdurig gezondheidsprobleem of  
ziekte heeft of een moeilijkheid heeft bij het uito efenen 
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 

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

E19: Indien M_  een betrekking heeft (geantwoord op  V5) ......... 118 
Indien M_geen betrekking heeft (geen antwoord op V5 ).....112 

P1. PERSONEN ZONDER BETREKKING 

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

 

- ja, door een gezondheidsprobleem of ziekte......................... 1 113 
- ja, door een moeilijkheid bij het uitoefenen van 

dagdagelijkse handelingen ...................................................
2 113 

- ja, door beide........................................................................ 3 113 

- neen ..................................................................................... 4 113 

113. Kan u bepaalde werkzaamheden  niet uitoefenen  zoals 
bijvoorbeeld zwaar tillen, buiten werken, lange tij d zitten?  

 

- ja, door een gezondheidsprobleem of ziekte......................... 1 114 
- ja, door een moeilijkheid bij het uitoefenen van 

dagdagelijkse handelingen ...................................................
2 114 

- ja door beide......................................................................... 3 114 

- neen ..................................................................................... 4 114 

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

 

- ja, door een gezondheidsprobleem of ziekte......................... 1 115 
- ja, door een moeilijkheid bij het uitoefenen van 

dagdagelijkse handelingen ...................................................
2 115 

- ja door beide......................................................................... 3 115 

- neen ..................................................................................... 4 115 

115 . Heeft u om te kunnen werken nood aan persoonl ijke 
hulp ?  

 

- ja .......................................................................................... 1 116 
- neen ..................................................................................... 2 116 

116 . Heeft u om te kunnen werken nood aan speciale  
apparatuur of een aangepaste werkplek ?  

 

- ja .......................................................................................... 1 117 
- neen ..................................................................................... 2 117 

117 . Heeft u om te kunnen werken nood aan een spec iale 
werkregeling , bijvoorbeeld zittend werk, telewerken, 
flexibele werktijd of  minder zwaar werk, ?  

 

- ja .......................................................................................... 1 124 
- neen ..................................................................................... 2 124 

P2 PERSONEN MET EEN BETREKKING  

118. Heeft u een beperking  op het vlak van het aantal uren dat 
u per week kan werken ? 

 

 

 

Ga naar vraag:  � 

- ja, door een gezondheidsprobleem of ziekte ........................ 1 119 
- ja, door een moeilijkheid bij het uitoefenen van 

dagdagelijkse handelingen ...................................................
2 119 

- ja, door beide ....................................................................... 3 119 

- neen ..................................................................................... 4 119 

119. Kan u bepaalde werkzaamheden  niet uitoefenen , zoals 
bijvoorbeeld zwaar tillen, buiten werken, lange tij d zitten?  

 

- ja, door een gezondheidsprobleem of ziekte ........................ 1 120 
- ja, door een moeilijkheid bij het uitoefenen van 

dagdagelijkse handelingen ...................................................
2 120 

- ja, door beide ....................................................................... 3 120 

- neen ..................................................................................... 4 120 

120. Ondervindt u beperkingen bij het vervoer van e n naar het 
werk ? 

 

- ja, door een gezondheidsprobleem of ziekte ........................ 1 121 
- ja, door een moeilijkheid bij het uitoefenen van 

dagdagelijkse handelingen ...................................................
2 121 

- ja door beide ........................................................................ 3 121 

- neen ..................................................................................... 4 121 

121 . Maakt u om te kunnen werken gebruik van  persoonlijke 
hulp ?  

 

- ja .......................................................................................... 1 122 
- neen ..................................................................................... 2 122 

122. Maakt u om te kunnen werken gebruik van specia le 
apparatuur of beschikt u over een aangepaste werkpl ek?  

 

- ja .......................................................................................... 1 123 
- neen ..................................................................................... 2 123 

123 . Heeft u om te kunnen werken een speciale werk regeling , 
zoals bijvoorbeeld zittend werk, telewerken, flexib ele 
werktijd of minder zwaar werk? 

 

- ja .......................................................................................... 1 124 
- neen ..................................................................................... 2 124 

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

(ENQ volgende vraag wordt zowel gesteld aan personen  zonder als 
personen met een betrekking) 

124. Zijn er andere redenen , los van gezondheidsproblemen of 
moeilijkheden, die u beperken voor het uitoefenen v an 
een job? Het gaat over beperkingen in verband met h et 
aantal uren dat kan gewerkt worden, het soort werk en 
het vervoer van en naar het werk. 

 

(ENQ Lees lijn per lijn voor – Meerdere antwoorden mogelijk.)   
(ENQ Indien de persoon geen betrekking heeft gaan de vragen 

over een mogelijke job. Indien het hebben van een job te 
onrealistisch is, bv in geval van een zware handicap, kan code 

8 gebruikt worden) 

 

- Gebrek aan kwalificaties/ervaring ........................................ 1  

- Gebrek aan passende werkaanbiedingen ............................ 2 � 

- Geen of ontoereikend vervoer van en naar het werk............. 3 � 

- Gebrek aan flexibiliteit van de kant van de werkgever ......... 4 � 

- Het feit dat het werk een invloed heeft op de uitkering ......... 5 � 

- Familiale of zorgverplichtingen ............................................. 6 � 

- Persoonlijke redenen............................................................ 7 � 

- Andere reden (ENQ: geef een omschrijving) ........................ 8 � 

 .............................................................................................  � 

- Er is geen beperking ............................................................ 9 E20 

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

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

125. Welk is de belangrijkste reden voor de beperki ng?  

(ENQ. Noteer de code, bvb. 6) ............................... I___l___l  AT 

AT. Einde interview: I___I___I u. I___I___I min.  

 


