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Gezondheidspeiling  
 

1. Wat is uw geboortejaar?  

      

 
 

2. Wat is uw geslacht?   

 
 man   

 
 vrouw   

 
 

3. Wat zijn de vier cijfers van uw postcode?  

      

 
 

4. Wat is uw burgerlijke staat?   

 
 gehuwd / geregistreerd partnerschap   

 
 samenwonend   

 
 ongehuwd, nooit gehuwd geweest   

 
 gescheiden, gescheiden levend   

 
 weduwe, weduwnaar   

 
 

5. Met welke personen woont u momenteel samen?  
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.  

 
 met een partner/echtgenoot of echtgenote  

 
 met kind(eren) jonger dan 18 jaar  

 
 met kind(eren) van 18 jaar of ouder  

 
 met mijn ouder(s)  

 
 met een andere volwassene/andere volwassenen  

 
 ik woon niet samen met een partner, maar heb wel een duurzame relatie 

 
 ik woon alleen  

 
 

6. Hoe is over het algemeen uw gezondheid? Is deze:   

 
 zeer goed   

 
 goed   

 
 gaat wel   

 
 slecht   

 
 zeer slecht   

 
 

De volgende vragen gaan over bezigheden die u zou kunnen doen op een doorsnee dag. 

7. Wilt u bij iedere bezigheid aangeven of u op dit  moment door uw gezondheid ernstig, 
een beetje of helemaal niet beperkt wordt bij deze bezigheden?   

  
ja, ernstig 
beperkt 

ja, een beetje 
beperkt 

nee, helemaal 
niet beperkt 

 
Matige inspanning, zoals het verplaatsen 
van een tafel, stofzuigen, fietsen.    

 Een paar trappen oplopen.    
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De volgende vragen gaan over uw lichamelijke gezondheid en uw dagelijkse activiteiten. 

8. Heeft u gedurende de afgelopen 4 weken minder be reikt dan u zou willen ten gevolge 
van uw lichamelijke gezondheid?   

 
 ja   

 
 nee   

 
 

9. Was u gedurende de afgelopen 4 weken beperkt in het soort werk of andere 
bezigheden ten gevolge van uw lichamelijke gezondhe id?   

 
 ja   

 
 nee   

 
 

Nu volgen vragen over emotionele problemen en uw dagelijkse activiteiten. 

10. Heeft u gedurende de afgelopen 4 weken minder berei kt dan u zou willen ten gevolge 
van emotionele problemen (zoals depressieve of angs tige gevoelens)?   

 
 ja   

 
 nee   

 
 

11. Deed u gedurende de afgelopen 4 weken uw werk of an dere bezigheden niet zo 
zorgvuldig als gewoonlijk ten gevolge van emotionel e problemen (zoals depressieve of 
angstige gevoelens)?   

 
 ja   

 
 nee   

 
 

12. In welke mate bent u de afgelopen 4 weken door pijn  gehinderd in uw normale werk, 
zowel werk buitenshuis als huishoudelijk werk?   

 
 helemaal niet   

 
 een klein beetje   

 
 nogal   

 
 veel   

 
 heel erg veel   

 
 

13. Hoe vaak hebben uw lichamelijke gezondheid of emoti onele problemen u de afgelopen 
4 weken gehinderd bij uw sociale activiteiten (zoal s vrienden of familie bezoeken)?   

 
 altijd   

 
 meestal   

 
 vaak   

 
 soms   

 
 zelden   

 
 nooit   
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De volgende vragen gaan over hoe u zich voelt en hoe het met u ging de afgelopen 4 weken. 

14. Wilt u a.u.b. bij elke vraag het antwoord geven dat  het best benadert hoe vaak u zich 
zo voelde? (graag op elke regel een hokje aankruisen)  

 
Hoe vaak gedurende de afgelopen  
4 weken:  altijd meestal vaak soms zelden nooit 

 Was u erg zenuwachtig?       

 

Zat u zo in de put, dat niets u kon 
opvrolijken?       

 Voelde u zich kalm en rustig?       

 Had u veel energie?       

 Voelde u zich somber en neerslachtig?       

 Was u een gelukkig mens?       

 
 

15. Bij de volgende vragen gaat het erom wat u normaal kunt doen. Het gaat niet  om 
tijdelijke problemen (van voorbijgaande aard).  (graag op elke regel een hokje aankruisen) 

  
ja, zonder 

moeite 

ja, met 
enige 

moeite 

ja, met 
grote 

moeite 
nee, dat 

kan ik niet 

 

Kunt u een gesprek volgen in een groep 
van 3 of meer personen (zo nodig met 
hoorapparaat)? 

    

 

Kunt u met één andere persoon een 
gesprek voeren (zo nodig met 
hoorapparaat)? 

    

 

Zijn uw ogen goed genoeg om de kleine 
letters in de krant te kunnen lezen (zo 
nodig met bril of contactlenzen)? 

    

 

Kunt u op een afstand van 4 meter het 
gezicht van iemand herkennen (zo nodig 
met bril of contactlenzen)? 

    

 

Kunt u een voorwerp van 5 kg 
(bijvoorbeeld een volle 
boodschappentas) 10 meter dragen? 

    

 

Kunt u als u staat, buigen en iets van de 
grond oppakken?     

 

Kunt u 400 meter aan een stuk lopen, 
zonder stil te staan (zo nodig met stok)?     
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16. Wilt u bij de volgende ziekten en aandoeningen aank ruisen of u die heeft of in de 

afgelopen 12 maanden heeft gehad.   

  nee 
ja, niet door arts 

vastgesteld 
ja, door arts 
vastgesteld 

 

beroerte, hersenbloeding, herseninfarct 
of TIA    

 diabetes mellitus/suikerziekte    

 hartinfarct    

 

een andere ernstige hartaandoening 
(zoals hartfalen of angina pectoris)    

 

een vorm van kanker (kwaadaardige 
aandoening)    

 migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn    

 hoge bloeddruk    

 

vernauwing van de bloedvaten in de buik 
of benen (geen spataderen)    

 

astma, chronische bronchitis, 
longemfyseem of CARA/COPD    

 

ernstige of hardnekkige darmstoornissen 
langer dan 3 maanden    

 psoriasis    

 chronisch eczeem    

 onvrijwillig urineverlies (incontinentie)    

 

ernstige of hardnekkige aandoening van 
de rug (incl. hernia)    

 

gewrichtsslijtage (artrose, slijtagereuma) 
van heupen of knieën    

 

chronische gewrichtsontsteking 
(ontstekingsreuma, chronische reuma, 
reumatoïde artritis) 

   

 

andere ernstige of hardnekkige 
aandoening van de nek of schouder    

 

andere ernstige of hardnekkige 
aandoening van elleboog, pols of hand    

 andere langdurige ziekte of aandoening    

  
 

17. In welke mate wordt u hierdoor belemmerd bij het ui tvoeren van dagelijkse bezigheden 
of in uw vrijetijdsbesteding?   

 
 sterk belemmerd   

 
 licht belemmerd   

 
 niet belemmerd   

 
 

n.v.t., ik heb in de afgelopen 12 maanden geen van bovenstaande aandoeningen 
gehad. 
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18. Hieronder staan enkele handelingen waar sommige men sen moeite mee hebben. Wilt u 
telkens aangeven of u het zonder moeite, met enige moeite, met grote moeite of alleen 
met hulp van anderen kan doen? (graag op iedere regel een hokje aankruisen)  

  
zonder 
moeite 

met enige 
moeite 

met grote 
moeite 

alleen met 
hulp van 
anderen 

 Eten en drinken?     

 Gaan zitten en opstaan uit een stoel?     

 In en uit bed stappen?     

 Aan- en uitkleden?     

 
Zich verplaatsen naar een andere 
kamer op dezelfde verdieping?     

 De trap op- en aflopen?     

 De woning verlaten en binnen gaan?     

 Zich verplaatsen buitenshuis?     

 Het gezicht en handen wassen?     

 Zich volledig wassen?     

 Ontbijt of lunch klaarmaken?     

 Bed opmaken?     

 Licht  schoonmaakwerk in huis doen?     

 Een maaltijd bereiden?     

 Boodschappen doen?     

 Kleding wassen en strijken?     

 Zwaar  schoonmaakwerk in huis doen?     

 
Geheel zelfstandig gebruik maken van 
eigen of openbaar vervoer?     

  
19. Heeft u wel eens problemen met vervoer  waardoor u ergens niet naartoe gaat, waar u 

wel naar toe had willen gaan?   
 
 ja, soms   

 
 ja, (bijna) altijd   

 
 nee ���� ga naar vraag 21 

 
20. Welke van de onderstaande redenen veroorzaken uw pr oblemen met vervoer? 

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 
 
 anderen hebben geen tijd om mij te brengen  

 
 ik durf niet meer zo goed auto te rijden  

 
 ik durf niet meer te fietsen  

 
 de bushalte ligt te ver van mijn huis  

 
 de bus stopt te ver van mijn reisdoel  

 
 ik vind het openbaar vervoer onveilig  

 
 ik vind het te ingewikkeld om met het openbaar vervoer (bus/trein) te reizen 

 
 ik ben lichamelijk niet in staat om met het openbaar vervoer te reizen 

 
 het gebruik van mijn rollator of rolstoel levert problemen op bij het vervoer 

 
 ik moet te lang wachten op de belbus of deeltaxi  

 
 ik vind de gewone taxi te duur  

 
 een andere reden  
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21. De volgende vragen gaan over hoe u zich voelde in d e afgelopen 4 weken.  

Kruis op iedere regel het antwoord aan dat het best e omschrijft hoe vaak u dit gevoel 
hebt.   

  altijd meestal soms af en toe nooit 

 

Hoe vaak voelde u zich erg vermoeid 
zonder duidelijke reden?      

 Hoe vaak voelde u zich zenuwachtig?      

 

Hoe vaak was u zo zenuwachtig dat u 
niet tot rust kon komen?      

 Hoe vaak voelde u zich hopeloos?      

 

Hoe vaak voelde u zich rusteloos of 
ongedurig?      

 

Hoe vaak voelde u zich zo rusteloos dat 
u niet meer stil kon zitten?      

 

Hoe vaak voelde u zich somber of 
depressief?      

 

Hoe vaak had u het gevoel dat alles veel 
moeite kostte?      

 

Hoe vaak voelde u zich zo somber dat 
niets hielp om u op te vrolijken?      

 

Hoe vaak vond u zichzelf 
afkeurenswaardig, minderwaardig of 
waardeloos? 

     

 
  

22. Rookt u wel eens?   

 
 ja ���� ga naar vraag 24  

 
 nee   

 
 

23. Heeft u vroeger wel gerookt?   

 
 ja ���� ga naar vraag 26  

 
 nee ���� ga naar vraag 26  

 
 
 

24. Rookt u wel eens sigaretten uit een pakje of zelf g erolde sigaretten?   

 
 ja   

 
 nee ���� ga naar vraag 26  

 
 

25. Hoeveel sigaretten rookt u gemiddeld per dag?   1 - 100 

    sigaretten 



�  � 

�    7   � 

 
26. Wilt u aangeven welke soorten alcoholhoudende drank  u in de afgelopen 12 maanden 

wel eens heeft gedronken? 

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.  

 
 bier (geen alcoholvrij/malt bier)  

 
 wijn, sherry, port, vermout  

 
 likeur, advocaat, bessenjenever, citroenjenever  

 
 jenever, brandewijn, vieux, rum, cognac, whisky, wodka of ander gedestilleerd 

 
 

alcoholhoudende drank gemengd met frisdrank of met vruchtensap (b.v. breezers, 
shooters) 

 
 licht alcoholische dranken (bijv. alcoholarm bier)  

 
 

ik dronk vroeger wel, maar ik heb de afgelopen  
12 maanden geen alcoholhoudende dranken gedronken 

���� ga naar vraag 33  

 
 ik heb nooit alcoholhoudende dranken gedronken ���� ga naar vraag 33  

 
 

27. Op hoeveel van de 4 door-de-weekse dagen (hiermee w ordt bedoeld maandag t/m 
donderdag) drinkt u gemiddeld genomen alcoholhouden de drank?   

 
 4 dagen   

 
 3 dagen   

 
 2 dagen   

 
 1 dag   

 
 minder dan 1 dag   

 
 ik drink nooit op door-de-weekse dagen ���� ga naar vraag 29  

 
 

28. Hoeveel glazen drinkt u dan gemiddeld op zo’n door- de-weekse dag?   

 
 11 of meer glazen   

 
 7 -10 glazen   

 
 6 glazen   

 
 5 glazen   

 
 4 glazen   

 
 3 glazen   

 
 2 glazen   

 
 1 glas   

 
 

29. Op hoeveel van de 3 weekenddagen (hiermee wordt bed oeld vrijdag t/m zondag) drinkt 
u gemiddeld genomen alcoholhoudende drank?   

 
 3 dagen   

 
 2 dagen   

 
 1 dag   

 
 minder dan 1 dag   

 
 ik drink nooit in het weekend ���� ga naar vraag 31  
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30. Hoeveel glazen drinkt u dan gemiddeld op zo’n weeke nd-dag?   

 
 11 of meer glazen   

 
 7-10 glazen   

 
 6 glazen   

 
 5 glazen   

 
 4 glazen   

 
 3 glazen   

 
 2 glazen   

 
 1 glas   

 
 

31. Hoe vaak heeft u de afgelopen 6 maanden 4 of meer g lazen alcoholhoudende drank op 
één dag gedronken?   

 
 elke dag   

 
 5-6 keer per week   

 
 3-4 keer per week   

 
 1-2 keer per week   

 
 1-3 keer per maand   

 
 3-5 keer per 6 maanden   

 
 1-2 keer per 6 maanden   

 
 nooit   

 
 

32. Hoe vaak heeft u de afgelopen 6 maanden 6 of meer g lazen alcoholhoudende drank op 
één dag gedronken?   

 
 elke dag   

 
 5-6 keer per week   

 
 3-4 keer per week   

 
 1-2 keer per week   

 
 1-3 keer per maand   

 
 3-5 keer per 6 maanden   

 
 1-2 keer per 6 maanden   

 
 nooit   

 
 

33. Hoeveel kilo weegt u zonder kleren? 

(afronden op hele kilo's)  25 - 300 

    kilogram 
 
 

34. Hoe lang bent u (zonder schoenen)?   50 - 250 

    schoenen 
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35. Hoeveel dagen in de week eet u gewoonlijk gekookte of gebakken groenten, sla of 

rauwkost? Groenten in eenpansgerechten (zoals stamp potten) tellen ook mee, maar 
een blaadje sla op bijvoorbeeld een broodje gezond telt niet mee.  

Geef op iedere regel uw antwoord.  

  aantal dagen per week 

  
minder 
dan 1 1 2 3 4 5 6 

7 
dagen 

 gekookte / gebakken groenten         

 sla / rauwkost         

  
 

36. Hoeveel dagen in de week eet u gewoonlijk fruit of drinkt u gewoonlijk vruchtensap? 

Geef op iedere regel uw antwoord.  

  aantal dagen per week 

  
minder 
dan 1 1 2 3 4 5 6 

7 
dagen 

 fruit         

 
vruchtensap (vers geperst of uit 
een pak)         

  
 

37. Hoeveel dagen in de week gebruikt u gewoonlijk een ontbijt? Drinkontbijt, ontbijtreep, 
muesli en dergelijke telt ook als ontbijt.   

  aantal dagen per week 

  
minder 
dan 1 1 2 3 4 5 6 

7 
dagen 

          

  
 

De volgende vragen gaan over lichaamsbeweging, zoals bijvoorbeeld wandelen of fietsen, 
tuinieren, sporten of beweging op het werk of op school. Het gaat om alle lichaamsbeweging die 
tenminste even inspannend is als stevig doorlopen of fietsen. 
 

38. Hoeveel dagen per week heeft u in de ZOMER tenminst e 30 minuten per dag zulke 
lichaamsbeweging? Het gaat om het gemiddeld aantal dagen van een gewone week.   0 
- 7 

 ±  dagen per week 
  
 

39. Hoeveel dagen per week heeft u in de WINTER tenmins te 30 minuten per dag zulke 
lichaamsbeweging? Het gaat om het gemiddeld aantal dagen van een gewone week.   0 
- 7 

 ±  dagen per week 
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40. Aan welke vorm(en) van sport en/of lichaamsbeweging  doet u regelmatig? 

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk  

 
 fietsen  

 
 wandelen  

 
 bewegingsoefeningen (bijv. Meer Bewegen voor Ouderen) 

 
 zwemmen  

 
 een andere vorm van sporten/bewegen  

 
 n.v.t., ik doe niet aan sport en/of lichaamsbeweging 

 
 

41. Indien u niet regelmatig deelneemt aan sport- en/of  lichaamsbeweging, wat is daarvoor 
de reden?   

 
 een slechte gezondheid   

 
 financieel niet mogelijk   

 
 geen tijd   

 
 geen zin   

 
 geen mogelijkheden in de buurt   

 
 een andere reden   

 
 ik doe wel regelmatig aan sport- en/of lichaamsbeweging 

 
 

42. Zou u meer willen bewegen of sporten?   

 
 ja   

 
 nee   

 
 weet ik niet   

 
 

43. Er volgen nu enkele uitspraken. Wilt u van elk van de volgende uitspraken aangeven in 
hoeverre die op u, zoals u de laatste tijd bent, va n toepassing is? 

Geef op iedere regel uw antwoord.  

  ja 
min of 
meer nee 

 
Er is altijd wel iemand in mijn omgeving bij wie ik met 
mijn dagelijkse probleempjes terecht kan.    

 Ik mis een echt goede vriend of vriendin.    

 Ik ervaar een leegte om mij heen.    

 
Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid 
kan terugvallen.    

 Ik mis gezelligheid om mij heen.    

 Ik vind mijn kring van kennissen te beperkt.    

 Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen.    

 
Er zijn voldoende mensen met wie ik me nauw 
verbonden voel.    

 Ik mis mensen om mij heen.    

 Vaak voel ik me in de steek gelaten.    

 
Wanneer ik daar behoefte aan heb, kan ik altijd bij mijn 
vrienden terecht.    
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Mantelzorg is de zorg die u geeft aan een bekende uit uw omgeving, zoals uw partner, ouders, 
kind, buren of vrienden, als deze persoon voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. 
Of die u ontvangt van een bekende als u zelf voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt 
bent. Deze zorg kan bestaan uit het huishouden doen, wassen en aankleden, gezelschap houden, 
vervoer, geldzaken regelen, enzovoorts. Mantelzorg wordt niet betaald. Een vrijwilliger vanuit een 
vrijwilligerscentrale is geen mantelzorger. 
 

44. Heeft u in de afgelopen 12 maanden  mantelzorg gegeven?   

 
 ja   

 
 nee ���� ga naar vraag 49  

 
 

45. Geeft u deze mantelzorg nu nog?   

 
 ja   

 
 nee ���� ga naar vraag 49  

 
 

46. Hoeveel uur mantelzorg geeft u momenteel gemiddeld per week, reistijd 
meegerekend? 

Afronden op hele uren.  0 - 168 

 gemiddeld    uren per week 
  
 

47. Hoe lang geeft u al mantelzorg?   

 
 korter dan drie maanden   

 
 drie maanden of langer   

 
 

48. Sommige mensen voelen zich erg belast door de verzo rging van een ander. Zij vinden 
de zorg zwaar en moeilijk vol te houden. Voor ander e mensen geldt dat minder. Alles 
bij elkaar genomen, hoe belast voelt u zich momente el?   

 
 niet of nauwelijks belast   

 
 enigszins belast   

 
 tamelijk zwaar belast   

 
 zeer zwaar belast   

 
 overbelast   

 
 

49. Heeft u de afgelopen 12 maanden vanwege uw  gezondheid mantelzorg gekregen ?  

 
 ja, en ik krijg die mantelzorg nu nog   

 
 ja, maar ik krijg die mantelzorg nu niet meer ���� ga naar vraag 54  

 
 nee ���� ga naar vraag 54  
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50. Waaruit bestaat deze mantelzorg? 

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.  

 
 hulp in de huishouding (boodschappen, schoonmaken) 

 
 klaarmaken van de warme maaltijden  

 
 hulp bij persoonlijke verzorging (wassen, aankleden) 

 
 hlup bij medische verzorging  

 
 gezelschap, troost, afleiding, enz.  

 
 begeleiding en/of vervoer (bij bezoek aan arts, kapper, enz.) 

 
 regeling geldzaken en/of andere administratie  

 
 andere zaken, namelijk: 

   
 

 
 

51. Van wie krijgt u momenteel deze hulp? 

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk  

 
 echtgenoot, echtgenote, partner   

 
 kinderen, schoondochter of schoonzoon   

 
 (schoon)ouders   

 
 andere familieleden   

 
 buren/vrienden/kennissen   

 
 

52. Is de persoon (of één van de personen) van wie u mo menteel deze hulp krijgt een 
huisgenoot?   

 
 ja   

 
 nee   

 
 

53. Hoe vaak krijgt u momenteel mantelzorg?   

 
 meer dan 1 keer per dag   

 
 1 keer per dag   

 
 meer dan 1 keer per week   

 
 1 keer per week   

 
 minder dan 1 keer per week   

 
 

54. Bent u actief lid van een vereniging of club (gaat u naar vergaderingen, doet u mee aan 
activiteiten, sport etc.?)   

 
 ja   

 
 nee   

 
 

Onder vrijwilligerswerk wordt verstaan: onbetaald werk dat in georganiseerd verband (bijvoorbeeld 
binnen sportvereniging, kerkbestuur, ouderenbonden) wordt uitgevoerd. 

55. Doet u vrijwilligerswerk?   

 
 nee ���� ga naar vraag 58  

 
 ja   
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56. Hoeveel uur per week besteedt u (gemiddeld) in tota al aan vrijwilligerswerk bij een 

vereniging of organisatie (bijvoorbeeld bij sportvereniging, kerkbestuur, 
ouderenbond)?  

 
 half uur of minder   

 
 ongeveer 1 uur per week   

 
 2-4 uur per week   

 
 5-10 uur per week   

 
 11-20 uur per week   

 
 21-40 uur per week   

 
 meer dan 40 uur per week   

 
 ik doe geen vrijwilligerswerk   

 
 

57. Als u vrijwilligerswerk doet, wilt u dan aankruisen  bij wat voor soort organisatie en/of 
vereniging u dat doet? 

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk  

 
 onderwijs en/of kinderopvang  

 
 verzorging/welzijnszorg en/of hulpverlening (bijv. vrijwillige hulp in een zorginstelling, 

Rode Kruis, Zonnebloem, dagbesteding gehandicapten) 
 
 sociaal cultureel werk (bijv. buurtvereniging, organisatie dorpsactiviteit, scouting) 

 
 kerk, religieuze of levensbeschouwelijke organisatie 

 
 belangen-,politieke-, ideële organisaties en/of actiegroep (bijv. ouderenbond, 

natuurorganisatie, dierenbescherming, cliëntenraad, patiëntenvereniging) 
 
 hobby en/of gezelligheidsvereniging (bijv. vrouwenvereniging, volkstuinvereniging, 

autoclub) 
 
 kunst, cultuur en/of media organisatie (bijv. dorpskrant, toneel, muziek en museum) 

 
 sport en/of recreatievereniging  

 
 overige verenigingen/organisaties waar u vrijwilligerswerk kunt doen 

 
 

58. Bent u in Drenthe geboren?   

 
 ja   

 
 nee   

 
 

59. Welke situatie is voor u van toepassing?   

 
 ik woon minder dan de helft van mijn leven in Drenthe 

 
 ik woon meer dan de helft van mijn leven in Drenthe 

 
 

60. Wilt u binnen twee jaar verhuizen?   

 
 beslist niet ���� ga naar vraag 65   

 
 misschien wel   

 
 beslist wel   

 
 ik heb al andere woonruimte gevonden, ik ga al verhuizen 

 
 weet niet   
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61. Waarheen zou u willen verhuizen?   

 
 ik wil in mijn huidige woonplaats blijven wonen  

 
 ik wil naar een plaats, in dezelfde gemeente, met meer voorzieningen verhuizen 

 
 ik wil naar een andere gemeente, met meer voorzieningen, verhuizen 

 
 ik wil naar een plaats buiten Drenthe, dichter bij de kinderen, verhuizen 

 
 anders  

 
 

62. Wat is de reden van uw verhuiswens? 

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk  

 
 ik ervaar teveel overlast in mijn buurt  

 
 ik wil dichter bij mijn familie/kinderen wonen  

 
 ik wil dichter bij openbaar vervoer wonen  

 
 ik wil naar een kleiner huis of een huis zonder trap 

 
 ik wil naar een huis dat aangepast is voor bewoning door oudere mensen 

 
 ik wil meer verzorging aan huis, bijvoorbeeld door een nabij gelegen verzorgingstehuis 

 
 een andere reden  

 
 

63. Onder welke omstandigheden zou u toch in uw huidige  woning willen blijven wonen? 

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk  

 
 geen enkele, ik wil in ieder geval verhuizen  

 
 aanpassingen in huis, bijvoorbeeld een traplift of verhoogd toilet 

 
 meer verzorging aan huis  

 
 alarmering in huis  

 
 meer huishoudelijke hulp of maaltijden aan huis  

 
 er zou dichterbij een halte voor openbaar vervoer moeten komen 

 
 een andere reden  

 
 

64. Wilt u in uw nieuwe woonsituatie gebruik kunnen mak en van diensten van een 
nabijgelegen dienstencentrum, bejaarden- of verzorg ingstehuis, zoals huishoudelijke 
hulp of maaltijdverzorging?   

 
 ja   

 
 ja, ik denk het wel   

 
 nee   
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65. Wilt u aankruisen welke voorzieningen of diensten u  nodig heeft om te kunnen blijven 

wonen zoals u nu woont? En als u een voorziening/di enst nodig heeft of u daar al 
gebruik van maakt?   

  

ja, nodig en 
maak hier al 
gebruik van 

ja, nodig, maar 
maak hier geen 

gebruik van 

nee, niet 
nodig/niet van 

toepassing 

 hulp bij klussen in huis    

 hulp bij onderhoud van de tuin    

 
hulp in de huishouding (bijv. 
schoonmaken en boodschappen doen)    

 
hulp bij persoonlijke verzorging (bijv. 
wassen en aankleden)    

 
hulp bij de zorg van mijn 
echtgeno(o)t(e)/ partner    

 
hulp bij mijn persoonlijke administratie 
(bijv. invullen formulieren)    

 financiële ondersteuning of advies    

 
goed bereikbare voorzieningen (bijv. 
winkels, postkantoor, huisarts)    

 vervoersmogelijkheden    

 
begeleiding bij vrijetijdsbesteding (bijv. 
bij sportbeoefening, culturele activiteiten)    

 
maaltijdvoorziening aan huis (tafeltje-
dek-je)    

 hulpmiddelen (bijv. rollator)    

 woningaanpassing (bijv. beugels in wc)    

 dagopvang en/of dagbehandeling    

 bezoek aan huis voor gezelligheid    

  
 

66. Is het in de afgelopen 12 maanden wel eens voorgeko men dat: 

(wilt u bij elke regel een hokje aankruisen)  

  nee ja 

 
Een bekende u heeft beledigd, getreiterd, gekleineerd of 
uitgescholden?   

 
U door een bekende geslagen, geschopt, geknepen of op een 
andere manier met lichamelijk geweld geconfronteerd werd?   

 

Een bekende u niet wilde helpen met persoonlijke verzorging 
(helpen met  wassen, naar toilet gaan) ondanks dat die persoon wist 
dat u die hulp nodig had? 

  

 

Een bekende u financieel heeft benadeeld? (geld of eigendommen 
weggenomen, iets aangeschaft op uw kosten zonder uw 
toestemming) 

  

 

Een bekende uw vrijheid heeft beperkt of uw privacy heeft 
geschonden? (door het achterhouden van uw post, u te verbieden 
het huis uit te gaan of u te verbieden te telefoneren) 
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Indien u bij vraag 66 nergens het hokje ‘ja’ heeft aangekruist, kunt u verder gaan met vraag 70. 
 
67. Indien u bij vraag 66 minstens éénmaal 'ja' heeft a angekruist, kunt u dan aangeven hoe 

vaak een voorval of de voorvallen die u heeft aange kruist zijn voorgekomen?   

 
 het is één keer voorgekomen   

 
 ongeveer één keer per maand   

 
 2 - 3 keer per maand   

 
 bijna elke week   

 
 bijna elke dag   

 
 niet van toepassing: ik heb nergens 'ja' aangekruist 

 
 

68. Indien u bij vraag 66 minstens éénmaal ‘ja’ heeft a angekruist, kunt u dan aangeven wie 
de pleger van het voorval (of de voorvallen) was? 

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk  

 
 mijn partner of ex-partner   

 
 zoon of dochter   

 
 schoonzoon of schoondochter   

 
 ander familielid   

 
 iemand die mij mantelzorg verleent   

 
 professionele hulpverlener   

 
 een andere bekende   

 
 niet van toepassing: ik heb nergens 'ja' aangekruist 

 
 

69. Indien u bij vraag 66 minstens éénmaal 'ja' heeft a angekruist, heeft u dan ook met 
iemand of met een instantie over het voorval (de vo orvallen) gesproken?   

 
 ja   

 
 nee   

 
 niet van toepassing: ik heb nergens 'ja' aangekruist 

 
 

70. Bestaat uw (gezamenlijk) inkomen alleen uit AOW?   

 
 ja   ���� ga naar vraag 72   

 
 nee   

 
 

71. Wat is het netto maandinkomen van uw AOW en pensioe n samen?   

 
 minder dan €1170,-   

 
 €1170,- tot  €1610,-   

 
 meer dan €1610,-   

 
 

72. Heeft u het afgelopen jaar moeite gehad om van het inkomen van uw huishouden rond 
te komen?   

 
 nee, geen enkele moeite  ���� ga naar vraag 74 

 
 nee, geen moeite, maar ik moet wel opletten op mijn uitgaven 

 
 ja, enige moeite   

 
 ja, grote moeite   
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73. Op welke terreinen bezuinigt u wel eens als gevolg van onvoldoende inkomen? 

Indien u nergens op bezuinigt, kunt u dat bij het eerste hokje aankruisen. 

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.  

 
 op geen enkel terrein   

 
 auto of kosten voor vervoer   

 
 uitgaan/vrijetijdsbesteding (sport, hobby’s, e.d.)   

 
 krant of andere abonnementen   

 
 huisvesting/reparaties aan woning   

 
 bezoek aan tandarts/andere medische voorzieningen 

 
 kapper   

 
 cadeautjes   

 
 stookkosten   

 
 telefoneren   

 
 kleding   

 
 voeding   

 
 vakantie   

 
 anders   

 
 

74. Heeft uw huishouden in de laatste 12 maanden achter stand gehad in de betaling van:   

  ja nee 

 huur of hypotheek   

 afbetaling van gekochte goederen   

 de gas en/of lichtrekening   

 de telefoonrekening   

 afbetaling van schulden   

  
 

75. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een opleidin g afgerond met diploma of 
voldoende getuigschrift)   

 
 geen opleiding (lager onderwijs niet afgemaakt)  

 
 lager onderwijs (basisschool, speciaal basisonderwijs) 

 
 lager of voorbereidend beroepsonderwijs (zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO) 

 
 middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO-t) 

 
 middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs (zoals MBO-lang, 

MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS) 
 
 hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (zoals HAVO, VWO, 

Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS) 
 
 hoger beroepsonderwijs (zoals HBO, HTS, HEAO, HBO-V, kandidaats 

wetenschappelijk onderwijs) 
 
 wetenschappelijk onderwijs (universiteit)  

 
 anders namelijk: 
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76. Wat is uw geboorteland?   

 
 Nederland   

 
 Suriname   

 
 Nederlandse Antillen   

 
 Aruba   

 
 Turkije   

 
 Marokko   

 
 overig, namelijk: 

   
  

 

77. Wat is het geboorteland van uw moeder?   

 
 Nederland   

 
 Suriname   

 
 Nederlandse Antillen   

 
 Aruba   

 
 Turkije   

 
 Marokko   

 
 overig, namelijk: 

   
  

 

78. Wat is het geboorteland van uw vader?   

 
 Nederland   

 
 Suriname   

 
 Nederlandse Antillen   

 
 Aruba   

 
 Turkije   

 
 Marokko   

 
 overig, namelijk: 

   
 

 

 

WIJ DANKEN U HARTELIJK VOOR HET INVULLEN VAN DE VRA GENLIJST 
U kunt de ingevulde vragenlijst aan ons terugsturen in de bijgevoegde antwoordenvelop  

(een postzegel is niet nodig). 
 

Heeft u nog opmerkingen over deze vragenlijst, dan kunt u deze hieronder kwijt. 
 

 
Ruimte voor opmerkingen 
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