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Hoe vult u deze vragenlijst in? 

 

Het invullen van de vragenlijst gaat heel eenvoudig. Meestal stellen wij een vraag of leggen wij u een uitspraak voor waarbij u uit een 

paar antwoorden kunt kiezen. Die antwoorden staan achter of onder de vraag of uitspraak. Wilt u steeds het cijfer omcirkelen dat het 

meest van toepassing is? 

 

 

Voorbeeld 1 

Als u het, bijvoorbeeld, oneens bent met de uitspraak ‘Ik ben trots op mijn familie’,  

dan omcirkelt u het cijfer 4, zoals in het onderstaande voorbeeld.  

 

 Helemaal 

mee eens mee eens 

niet eens, 

niet oneens 

mee 

oneens 

helemaal 

mee oneens 

 Ik ben trots op mijn familie 1 2 3 4 5 

 

 

Voorbeeld 2 

Soms stellen wij u een vraag waarbij u zelf een antwoord moet invullen.  

Dit kunt u doen op de stippellijn achter of onder de vraag.  

Als u, bijvoorbeeld, drie kleinkinderen hebt, vult u in het hokje het cijfer 3 in. 

 

Hoeveel kleinkinderen hebt u? 

 

 Aantal kleinkinderen:   3 

 

 

Voorbeeld 3 

 

Als gevraagd wordt naar een jaar, wilt u dan het jaartal voluit schrijven? 

 

In welk jaar bent u op uw huidige adres komen wonen? 

 

Jaar 1982  

 

 

 

Bij voorbaat onze dank voor het invullen! 
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A.  Algemeen 

 

A1. Wat is uw geslacht? 
 

Man 1  

Vrouw 2  

 

 

A2. Wat is uw geboortedatum? 

 

Dag Maand Jaar 

… .... … 

 

 

A3. In welk land bent u geboren? 
 

Nederland 1  

Indonesië, Molukken 2  

Suriname 3  

Nederlandse Antillen 4  

Marokko 5  

Turkije 6  

Europa, VS, Australië, Canada 7  

Ander land 9  

 

 

A4. In welke plaats woonde u toen u 15 jaar oud was? (Indien in het buitenland, vul het land in) 

 

Plaats  …….  

 

 

A5. In welk jaar bent u op uw huidige adres komen wonen? 

 

Jaar ....  

 

 

A6. Bent u, van degenen van 18 jaar en ouder op dit adres, de persoon die het eerste jarig zal zijn?  

 

Ja 1 

Nee 2 
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A7. In welk land zijn uw (eigen) ouders geboren? 

 

 vader moeder  

Nederland 1 1  

Elders, namelijk   ……. ……. 

 

 

A8. Hebt u momenteel een partner? Hiermee bedoelen we iemand met wie u ten minste 3 maanden een relatie hebt. 
      Een echtgeno(o)t(e) telt ook als partner. 
 

Ja 1 → vraag A9 

Nee 2 → vraag A24 

 

 

A9. Woont uw partner hier in huis? 
 

Partner woont hier 1 → vraag A11 

Partner woont een deel van de tijd hier 2 → vraag A11 

Nee, partner woont elders 3 → vraag A10 

 

 

A10. In welke plaats of welk land woont uw partner? (Indien in het buitenland, vul het land in) 

 

Plaats .... → vraag A12 

 

 

A11. In welk jaar bent u met uw partner gaan samenwonen?  

 

Jaar  ....  

 

 
A12. Bent u met uw partner getrouwd? 
 

Getrouwd op het moment van samenwonen 1 → vraag A13 

Later getrouwd 2 → vraag A13 

Al getrouwd voordat u ging samenwonen 3 → vraag A13 

Niet getrouwd 4 → vraag A14 

 

 

A13. In welk jaar bent u met uw partner getrouwd?  

 

Jaar  ....  

 

 

A14. Is uw partner een man of een vrouw? 
 

Man 1  

Vrouw 2  
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A15. In welk jaar is uw partner geboren?  

 

Jaar  ....  

 

A16. Wat is de hoogste opleiding die uw partner met een diploma heeft afgerond? 
 

Lagere school niet afgemaakt 1  

Alleen lagere school (incl. vglo) 2  

Lbo, huishoudschool, lhno, lts, vmbo 3  

Mavo, ulo, mulo 4  

Havo, mms 5  

Vwo, hbs, atheneum, gymnasium 6  

Mbo, kmbo 7  

Hbo, kandidaatsexamen 8  

Universiteit 9  

Postacademisch (bijv. notariaat, artsexamen, doctorstitel) 10  

 

A17. Verricht uw partner betaalde arbeid? 
 

Ja 1 → vraag A18 

Nee 2 → vraag A19 

 

A18. Hoeveel uur werkt uw partner feitelijk gemiddeld per week?  

        Het gaat hier om de uren die uw partner feitelijk maakt. 

 

Uren ....  

 

A19. In welk land is uw partner geboren? 
 

Nederland 1  

Elders, namelijk   …….  

 

A20. In welk land zijn de ouders van uw partner geboren? 
 

 schoonvader Schoonmoeder  

Nederland 1 1  

Elders, namelijk   ……. ……. 

 

 
A21. Zijn de ouders van uw partner nog in leven? 
 

Allebei nog in leven 1  

Alleen schoonvader nog in leven 2  

Alleen schoonmoeder nog in leven 3  

Beide schoonouders overleden 4  
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A22. We hebben nog twee vragen over uw contact met uw partner.  
Hoe zou u al met al uw relatie met uw partner omschrijven? 

 

Niet zo goed 1  

Redelijk 2  

Goed 3  

Heel goed 4  

 

 

A23. Hebt u de afgelopen 3 maanden wel eens conflicten, spanningen of onenigheid ervaren met uw partner? 

 

Niet 1  

Een enkele keer 2  

Meerdere keren 3  

 
 
A24. Hebt u zelf kinderen? 
 

Ja, kinderen 1 → vraag A25 

Nee 2 → vraag A27 

 

 

A25. Hoeveel kinderen zijn dat?  

        Alle eigen en adoptiekinderen meetellen, dus ook kinderen die niet in huis wonen. Overleden kinderen niet meetellen. 

 

Aantal kinderen ....  

 

 

A26. Wilt u van alle kinderen aangeven: 

- wat het geslacht is, 

- wat zijn/haar geboortejaar is, 

- of hij/zij bij u in huis woont of niet? 

 

kind 

nummer 

 geslacht 

man         vrouw 

 

geboortejaar 

woont in huis of niet 

in huis                 niet in huis 

1 Oudste kind 1 2 …. 1 2 

2 Tweede kind 1 2 …. 1 2 

3 Derde kind 1 2 …. 1 2 

4 Vierde kind 1 2 …. 1 2 

5 Vijfde kind 1 2 …. 1 2 

6 Zesde kind 1 2 …. 1 2 

7 Zevende kind 1 2 …. 1 2 

8 Achtste kind 1 2 …. 1 2 

9 Negende kind 1 2 …. 1 2 
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A27. Wonen er nog andere personen bij u in huis die tot uw huishouden behoren,  
dus anderen dan uw eventuele partner of kinderen? 

 

Ja 1 → vraag A28 

Nee 2 → vraag A30 

 

 

A28. Hoeveel personen zijn dat?  

 

Aantal andere personen ....  

 

 

A29. Welke personen zijn dat? 

 

 wel niet 

a. Stiefkind(eren) jonger dan 12 1 2 

b. Stiefkind(eren) 12 jaar en ouder 1 2 

c. Vader of moeder 1 2 

d. Schoonvader of schoonmoeder 1 2 

e. Stiefvader of stiefmoeder 1 2 

f. Broer of zus 1 2 

g. Opa of oma 1 2 

h. Andere familieleden 1 2 

i. Andere personen 1 2 

 

A30. Nu willen we u vragen over eventuele eerdere relaties.  
Bent u in het verleden met iemand (anders) getrouwd geweest of hebt u met iemand (anders) ongehuwd samengewoond? 

 

Ja 1 → vraag A31 

Nee 2 → vraag A34 

 

 

A31. In welk jaar bent u met deze persoon gaa samenwonen?  

 Als u meerdere eerdere relaties hebt gehad, bedoelen we de langste relatie.  

 

Jaar ....  

 

 

A32. En in welk jaar is die relatie beëindigd?  

 

Jaar ....  

 

 
A33. Op welke wijze is de relatie beëindigd? 
 

Uit elkaar gegaan/gescheiden 1  

Partner overleden 2  
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A34. Nu een aantal vragen over uw achtergrond.  
Hoe woonde u het grootste deel van uw jeugd? 

Bij beide (eigen) ouders 1  

Bij uw moeder alleen 2  

Bij uw vader alleen 3  

Bij moeder en stiefvader 4  

Bij vader en stiefmoeder 5  

Bij een ander familielid 6  

In een tehuis of anders 7  

 

A35. In welk jaar is uw vader geboren? Bedoeld wordt uw biologische vader.  

Jaar ....  

 

A36. Zijn de ouders van uw vader nog in leven? 

Beiden nog in leven 1  

Alleen grootvader 2  

Alleen grootmoeder 3  

Geen van beiden nog in leven 4  

 

A37. Is uw vader nog in leven? 

Ja 1 → vraag A38 

Nee 2 → vraag A41 

 

A38. Hoe vaak hebt u uw vader in de afgelopen 12 maanden gezien? 

Nooit 1  

Een keer per jaar 2  

Enkele keren per jaar 3  

Op zijn minst maandelijks 4  

Op zijn minst wekelijks 5  

Enkele keren per week 6  

Dagelijks 7  

 
A39. Hoe vaak hebt u in de afgelopen 12 maanden telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact gehad met uw vader? 

Nooit 1  

Een keer per jaar 2  

Enkele keren per jaar 3  

Op zijn minst maandelijks 4  

Op zijn minst wekelijks 5  

Enkele keren per week 6  

Dagelijks 7  
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A40. In welke plaats of welk land woont uw vader? (Indien in het buitenland, vul het land in) 

 

Plaats  ....  

 

A41. In welk jaar is uw moeder geboren? Bedoeld wordt uw biologische moeder.  

 

Jaar ....  

 
A42. Zijn de ouders van uw moeder nog in leven? 
 

Beiden nog in leven 1  

Alleen grootvader 2  

Alleen grootmoeder 3  

Geen van beiden nog in leven 4  

 

A43. Is uw moeder nog in leven? 
 

Ja 1 → vraag A44 

Nee 2 → vraag A47 

 

A44. Hoe vaak hebt u uw moeder in de afgelopen 12 maanden gezien? 

 

Nooit 1  

Een keer per jaar 2  

Enkele keren per jaar 3  

Op zijn minst maandelijks 4  

Op zijn minst wekelijks 5  

Enkele keren per week 6  

Dagelijks 7  

 
A45. Hoe vaak hebt u in de afgelopen 12 maanden telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact gehad met uw moeder? 

 

Nooit 1  

Een keer per jaar 2  

Enkele keren per jaar 3  

Op zijn minst maandelijks 4  

Op zijn minst wekelijks 5  

Enkele keren per week 6  

Dagelijks 7  

 

A46. In welke plaats of welk land woont uw moeder? (Indien in het buitenland, vul het land in) 

 

Plaats  ....  
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A47. Woonden de ouders van uw vader of moeder in dezelfde plaats als u tijdens uw jeugd? 
 

Ja, grootouders van vaders of moeders kant 

woonden in dezelfde plaats gedurende heel uw 

jeugd 

1 

 

Ja, gedurende een deel van uw jeugd 2  

Nee, woonden elders 3  

Nee, grootouders van beide kanten toen al 

overleden 
4 

 

 

A48. Nu iets over de opleiding van uw ouders. Wat is de hoogste opleiding die uw vader met een diploma heeft afgerond? 
 

Lagere school niet afgemaakt 1  

Alleen lagere school (incl. vglo) 2  

Lbo, huishoudschool, lhno, lts, vmbo 3  

Mavo, ulo, mulo 4  

Havo, mms 5  

Vwo, hbs, atheneum, gymnasium 6  

Mbo, kmbo 7  

Hbo, kandidaatsexamen 8  

Universiteit 9  

Postacademisch (bijv. notariaat, artsexamen, doctorstitel) 10  

 

A49. Wat was uw vaders functie of beroep toen u 15 jaar oud was? Zo nauwkeurig mogelijk omschrijven.  

        Als hij meer banen had, noteer dan het soort werk waaraan de meeste uren werden besteed. 

 

Omschrijving ..…………………………… 

…………………………….. 

…………………………….. 

 

 
A50. Wat is de hoogste opleiding die uw moeder met een diploma hebt afgerond? 
 

Lagere school niet afgemaakt 1  

Alleen lagere school (incl. vglo) 2  

Lbo, huishoudschool, lhno, lts, vmbo 3  

Mavo, ulo, mulo 4  

Havo, mms 5  

Vwo, hbs, atheneum, gymnasium 6  

Mbo, kmbo 7  

Hbo, kandidaatsexamen 8  

Universiteit 9  

Postacademisch (bijv. notariaat, artsexamen, doctorstitel) 10  
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A51. In de periode dat u opgroeide, dat wil zeggen, tot uw 15e jaar, verrichte uw moeder toen betaalde arbeid? Werkte zij het grootste 

        gedeelte van de tijd, af en toe, of vrijwel nooit? Als uw moeder onbetaald meewerkte in het bedrijf van haar man dan geldt dit als  

        betaalde arbeid. 

Ja, het grootste deel van de tijd gewerkt 1  

Ja, af en toe gewerkt in die periode 2  

Nee, vrijwel nooit gewerkt in die periode 3  

Weet niet 4  

 

 

A52. Zijn uw ouders ooit van elkaar gescheiden? Wilt u de vraag ook beantwoorden als uw ouders ongehuwd samenwoonden en uit  

        elkaar gingen. 

 

Ja, ouders gescheiden 1 → vraag A53 

Nee 2 → vraag A54 

 

 

A53. Hoe oud was u toen uw ouders uit elkaar gingen? 

 

Leeftijd ....  

 

 

A54. In welk jaar bent u voor het eerst zelfstandig van uw ouders/verzorgers gaan wonen? Als u momenteel bij uw ouders woont,  

        kunt u de vraag overslaan. 

 

Jaar ....  

 

A55. Hebben uw ouders ooit in uw leven wel eens de volgende dingen voor u gedaan? 
 

  ja nee  

a. Geld gegeven voor de aanschaf van een woning 1 2  

b. Geld gegeven voor de aanschaf van dure spullen 1 2  

c. Een bedrag ineens van minstens € 5.000,- of fl 10.000,- gegeven 1 2  
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B.  Onderwijs en werk 
        
 
B1. Volgt u op dit moment een dagopleiding? 
 

Ja 1  

Nee 2  

 

 
B2. Wat is de hoogste opleiding die u met een diploma hebt afgerond? 
 

Lagere school niet afgemaakt 1  

Alleen lagere school (incl. vglo) 2  

Lbo, huishoudschool, lhno, lts, vmbo 3  

Mavo, ulo, mulo 4  

Havo, mms 5  

Vwo, hbs, atheneum, gymnasium 6  

Mbo, kmbo 7  

Hbo, kandidaatsexamen 8  

Universiteit 9  

Postacademisch (bijv. notariaat, artsexamen, doctorstitel) 10  

 

 
B3. Hebt u op dit moment betaald werk? Ook een paar uren in de week of tijdelijk werk tellen mee. 
 

Ja 1 → vraag B4 

Nee 2 → vraag B11 

 

 

B4. Bent u als werknemer in loondienst, werkt u voor eigen rekening, of bent u meewerkend gezinslid? 
 

In loondienst 1  

Voor eigen rekening / zelfstandige / eigen bedrijf 2  

Meewerkend gezinslid 3  

 
 
B5. Wat is uw huidige functie of beroep?  

      Zo nauwkeurig mogelijk omschrijven. Als u meer banen hebt, noteer dan het soort werk waaraan de meeste uren worden besteed. 

 

Omschrijving ..…………………………… 

…………………………….. 

…………………………….. 
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B6. Geeft u in uw huidige functie of beroep leiding aan andere mensen? Zo ja, aan hoeveel mensen is dat? 

 

Geef geen leiding 1  

1-2 personen 2  

3-10 personen  3  

11-24 personen  4  

25 of meer personen  5  

 
B7. Hoeveel uur werkt u feitelijk gemiddeld per week? 

      Bij meer dan 1 baan, graag uren optellen. 

 

Aantal uren per week ....  

 
B8. Hoe vaak werkt u ‘s avonds, ‘s nachts of in het weekend? 
 

Nooit 1  

Heel af en toe 2  

Om de zoveel weken een of meer keer 3  

(Vrijwel) elke week 4  

 
 
B9. Waar werkt u normaal gesproken? 
 

Op een vaste plaats 1  

Thuis 2  

Geen vaste plek 3  

 
 
B10. In welke plaats is dat? (Indien in het buitenland, vul het land in) 

 

Plaats  .... → vraag B15 

 
 
B11. Welke situatie is op dit moment op u het meest van toepassing? Bent u: 
 

Werkloos of werkzoekend 1  

Huisvrouw of huisman 2  

Arbeidsongeschikt / in de WAO 3  

Scholier of student 4  

(Vervroegd) Gepensioneerd (AOW, 

VUT, FPU, e.d.)  
5 

 

Anders, nl.  ………………………………  

 
B12. Hebt u ooit betaald werk gehad? We bedoelen geen vakantiewerk of bijverdiensten naast de studie en dergelijke. 
 

Ja 1 → vraag B13 

Nee 2 → vraag C1 
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B13. Hoe lang is het geleden dat u gestopt bent met werken? 

 

….… jaren (en ……. maanden) geleden  

 
 
B14. Wat voor soort functie of beroep had u bij uw laatste baan?  

         Zo nauwkeurig mogelijk omschrijven.  

 

Omschrijving ..…………………………… 

…………………………….. 

…………………………….. 

 

 
 

B15. Hoe oud was u toen u voor het eerst een betaalde baan kreeg? Het gaat daarbij niet om vakantiewerk of bijverdiensten naast de  

         studie en dergelijke. 

 

Jaar ....  

 
 
B16. Bent u (eerder) wel eens werkloos geweest? 
 

Ja 1 → vraag B17 

Nee 2 → vraag C1 

 

 
B17. Hoe vaak bent u langer dan een maand werkloos geweest? 

 

Aantal keer werkloos geweest ....  

 
 

C.  Familierelaties 

 

In dit onderzoek willen we ook meer te weten komen over hoe belangrijk familie voor mensen is. Daarom nu een serie vragen over 

familierelaties. 

 

 

C1. Wij willen u graag vragen stellen over een van uw eigen of geadopteerde kinderen van 15 jaar of ouder.  

      Als u geen eigen kinderen van 15 jaar of ouder hebt, wilt u dan doorgaan met vraag C14.  

      De vragen betreffen het kind dat het eerst na u jarig is. Wat is het geslacht van dit kind? 

 

Jongen / man 1  

Meisje / vrouw 2  

 

 

C2. Wat is het geboortejaar van dit kind? 

 

Jaar ....  
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C3. Woont dit kind bij u in huis? 

 

Ja 1 → vraag C7 

Nee 2 → vraag C4 

 

 

C4. Hoe vaak hebt u dit kind in de afgelopen 12 maanden gezien? 

 

Nooit 1  

Een keer per jaar 2  

Enkele keren per jaar 3  

Op zijn minst maandelijks 4  

Op zijn minst wekelijks 5  

Enkele keren per week 6  

Dagelijks 7  

 
 
C5. Hoe vaak hebt u in de afgelopen 12 maanden telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact gehad met dit kind? 

 

Nooit 1  

Een keer per jaar 2  

Enkele keren per jaar 3  

Op zijn minst maandelijks 4  

Op zijn minst wekelijks 5  

Enkele keren per week 6  

Dagelijks 7  

 

 

C6. In welke plaats of welk land woont dit kind? (Indien in het buitenland, vul het land in) 

 

Plaats  ....  

 

C7. Wilt u van onderstaande zaken aangeven of en hoe vaak dit is gebeurd in de afgelopen 3 maanden? 

 

  

niet 
een enkele 

keer 

meerdere 

keren 

a. Hulp gekregen van dit kind bij huishoudelijk werk, zoals eten 
koken, schoonmaken, boodschappen doen, of de was doen 

1 2 3 

b. Hulp gekregen van dit kind bij de verzorging van kinderen, 

zoals oppassen, zorgen of vervoeren 
1 2 3 

c. Hulp gekregen van dit kind met praktische zaken, zoals 

klusjes doen in huis, dingen lenen, ergens heen brengen, of 

spullen vervoeren 

1 2 3 

d. Van dit kind goede raad of advies gekregen 1 2 3 

e. Dit kind heeft interesse getoond in uw persoonlijk leven 1 2 3 
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C8. En hoe vaak hebt u de volgende dingen voor dit kind gedaan in de afgelopen 3 maanden? 

 

  

niet 
een enkele 

keer 

meerdere 

keren 

a. Hulp gegeven aan dit kind bij huishoudelijk werk, zoals eten 
koken, schoonmaken, boodschappen doen, of de was doen 

1 2 3 

b. Hulp gegeven aan dit kind bij de verzorging van kinderen, 

zoals oppassen, zorgen of vervoeren 
1 2 3 

c. Hulp gegeven aan dit kind met praktische zaken, zoals 

klusjes doen in huis, dingen lenen, ergens heen brengen, of 

spullen vervoeren 

1 2 3 

d. Aan dit kind goede raad of advies gegeven 1 2 3 

e. Interesse getoond in het persoonlijk leven van dit kind 1 2 3 

 

C9. Hebt u in de afgelopen 12 maanden waardevolle spullen of een flink geldbedrag gekregen van dit kind? Een eventuele 

       maandelijkse overboeking graag ook meetellen.  

 

Ja 1  

Nee 2  

 
C10. Hebt u in de afgelopen 12 maanden waardevolle spullen of een flink geldbedrag gegeven aan dit kind? Een eventuele  

         maandelijkse overboeking graag ook meetellen.  

 

Ja 1  

Nee 2  

 
C11. Hoe zou u al met al uw relatie met dit kind omschrijven?  

 

Niet zo goed 1  

Redelijk 2  

Goed 3  

Heel goed 4  

 

C12. Geven en nemen is een belangrijk aspect van relaties. Hoe zou u uw relatie met dit kind willen omschrijven? 

 

U geeft beiden ongeveer even veel 1  

U geeft meer 2  

De ander geeft meer 3  

 

 

C13. Hebt u in de afgelopen 3 maanden wel eens conflicten, spanningen of onenigheid ervaren met dit kind? 

 

Niet 1 

Een enkele keer 2 

Meerdere keren 3 
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C14. Hebt u stiefkinderen die nu of in het verleden bij u in huis hebben gewoond?  

         Het gaat alleen om stiefkinderen die in leven zijn. 

 

Ja 1  

Nee 2  

 

C15. Hebt u kinderen uit een vorige, afgebroken relatie? Vraag alleen beantwoorden als deze partner nog in leven is. 

 

Ja 1 → vraag C16 

Nee 2 → vraag C17 

 

 

C16. Wonen een of meer van deze kinderen bij uw vroegere partner? 

 

Ja 1  

Nee 2  

 

 

C17. Hebt u kleinkinderen? 

  

Ja 1 → vraag C18 

Nee 2 → vraag C20 

 

 

C18. Hoeveel kleinkinderen hebt u? 

 

Aantal kleinkinderen ....  

 

C19. Hoe oud is uw oudste kleinkind? 

 

Leeftijd ....  

 

C20. Denkt u in de toekomst nog kinderen te krijgen? Als u ouder bent dan 50, wilt u dan doorgaan met vraag C23. 

 

Ja 1 → vraag C21 

Nee 2 → vraag C23 

 

C21. Hoeveel kinderen denkt u in de toekomst nog te krijgen? 

 

Aantal kinderen ....  

 

C22. Binnen hoeveel jaar zou u het liefst uw eerste /  volgende kind willen krijgen?  

         Als u of uw partner momenteel zwanger is, vult u 99 in. 

 

Over ..  jaar ....  
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C23. Hoeveel broers en zussen hebt u? Het gaat ons om broers en zussen die nog in leven zijn.  

         Als u geen broers of zussen hebt,  vult u 0 in en gaat u door met vraag C38.  

         Halfbroers en –zussen en geadopteerde broers en zussen meetellen. 

 

Aantal broers en/of zussen ....  

 

 

C24. Hoeveel van deze broers/zussen zijn 15 jaar of ouder?   

         Als u geen broers of zussen van 15 jaar of ouder hebt,  vult u 0 in en gaat u door met vraag C38. 

 

Aantal broers en/of zussen ouder dan 15 ....  

 

 

C25. Over de broer of zus van 15 jaar of ouder die het eerst na u jarig is, zijn er enkele vragen. Is het een broer of een zus? 

 

Broer 1  

Zus 2  

 

 

C26. In welk jaar is hij/zij geboren? 

 

Jaar ....  

 

 

C27. Woont deze broer/zus bij u in huis? 

 

Ja 1 → vraag C31 

Nee 2 → vraag C28 

 

 

C28. In welke plaats of welk land woont hij/zij? (Indien in het buitenland, vul het land in) 

 

Plaats  ....  

 

 
C29. Hoe vaak hebt u deze broer/zus in de afgelopen 12 maanden gezien? 

 

Nooit 1  

Een keer per jaar 2  

Enkele keren per jaar 3  

Op zijn minst maandelijks 4  

Op zijn minst wekelijks 5  

Enkele keren per week 6  

Dagelijks 7  
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C30. Hoe vaak hebt u in de afgelopen 12 maanden telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact gehad met deze broer/zus? 

 

Nooit 1  

Een keer per jaar 2  

Enkele keren per jaar 3  

Op zijn minst maandelijks 4  

Op zijn minst wekelijks 5  

Enkele keren per week 6  

Dagelijks 7  

 

 

C31. Wilt u van onderstaande zaken aangeven of en hoe vaak dit is gebeurd in de afgelopen 3 maanden? 

 

  
niet 

een enkele 

keer 

meerdere 

keren 

a. Hulp gekregen van deze broer/zus bij huishoudelijk werk, 
zoals eten koken, schoonmaken, boodschappen doen, of de 
was doen 

1 2 3 

b. Hulp gekregen van deze broer/zus bij de verzorging van 

kinderen, zoals oppassen, zorgen of vervoeren 
1 2 3 

c. Hulp gekregen van deze broer/zus met praktische zaken, 

zoals klusjes doen in huis, dingen lenen, ergens heen 

brengen, of spullen vervoeren 

1 2 3 

d. Van deze broer/zus goede raad of advies gekregen 1 2 3 

e. Deze broer/zus heeft interesse getoond in uw persoonlijk 
leven 

1 2 3 

 
 
C32. En hoe vaak hebt u de volgende dingen voor deze broer/zus gedaan in de afgelopen 3 maanden? 

 

a. Hulp gegeven aan deze broer/zus bij huishoudelijk werk, 
zoals eten koken, schoonmaken, boodschappen doen, of de 
was doen 

1 2 3 

b. Hulp gegeven aan deze broer/zus bij de verzorging van 

kinderen, zoals oppassen, zorgen of vervoeren 
1 2 3 

c. Hulp gegeven aan deze broer/zus met praktische zaken, 

zoals klusjes doen in huis, dingen lenen, ergens heen 

brengen, of spullen vervoeren 

1 2 3 

d. Aan deze broer/zus goede raad of advies gegeven 1 2 3 

e. Interesse getoond in het persoonlijk leven van deze 
broer/zus 

1 2 3 

 
 
C33. Hebt u in de afgelopen 12 maanden waardevolle spullen of een flink geldbedrag gekregen van deze broer/zus?  

         Een eventuele maandelijkse overboeking graag ook meetellen.  

 

Ja 1  

Nee 2  
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C34. Hebt u in de afgelopen 12 maanden waardevolle spullen of een flink geldbedrag gegeven aan deze broer/zus?  

         Een eventuele maandelijkse overboeking graag ook meetellen.  

 

Ja 1  

Nee 2  

 
 

C35. Hoe zou u al met al uw relatie met deze broer/zus omschrijven?  

 

Niet zo goed 1  

Redelijk 2  

Goed 3  

Heel goed 4  

 
 
C36. Geven en nemen is een belangrijk aspect van relaties. Hoe zou u uw relatie met deze broer/zus willen omschrijven? 
 

U geeft beiden ongeveer even veel 1  

U geeft meer 2  

De ander geeft meer 3  

 

 

C37. Hebt u in de afgelopen 3 maanden wel eens conflicten, spanningen of onenigheid ervaren met deze broer/zus? 

 

Niet 1 

Een enkele keer 2 

Meerdere keren 3 

 

C38. Hebt u ook stiefbroers of stiefzusters, dat wil zeggen stiefbroers en stiefzussen die bij u in huis gewoond hebben of nog steeds in 

         huis wonen? Het gaat ons alleen of stiefbroers en –zussen die nog in leven zijn. Een stiefbroer of –zus is een kind van de partner  

         van één van de ouders. 

 

Ja, stiefbroers/-zussen 1 → vraag C39 

Nee 2 → vraag C40 

 

 

C39. Hoeveel stiefbroers en –zussen die nu of in het verleden bij u in huis hebben gewoond, hebt u? 

 

Aantal stiefbroers en/of -zussen ....  

 

 

C40. Dan nu een paar vragen over uw ouders. Als beide ouders zijn overleden wilt u dan doorgaan met vraag C47 ? 

         Wilt u van onderstaande zaken aangeven of en hoe vaak dit is gebeurd in de afgelopen 3 maanden?  

         Als uw ouder is overleden, desbetreffende rij leeglaten. Het gaat steeds om uw eigen ouders (uw biologische ouders). 

 

  
niet 

een enkele 

keer 

meerdere 

keren 

a. Hulp gekregen van uw vader bij huishoudelijk werk, zoals 

eten koken, schoonmaken, boodschappen doen, of de was 
1 2 3 



21 

  

 

doen 

b. Hulp gekregen van uw moeder bij huishoudelijk werk, zoals 

eten koken, schoonmaken, boodschappen doen, of de was 
doen 

1 2 3 

c. Hulp gekregen van uw vader bij de verzorging van kinderen, 

zoals oppassen, zorgen of vervoeren 
1 2 3 

d. Hulp gekregen van uw moeder bij de verzorging van 

kinderen, zoals oppassen, zorgen of vervoeren 
1 2 3 

e. Hulp gekregen van uw vader met praktische zaken, zoals 

klusjes doen in huis, dingen lenen, ergens heen brengen, of 

spullen vervoeren 

1 2 3 

f. Hulp gekregen van uw moeder met praktische zaken, zoals 

klusjes doen in huis, dingen lenen, ergens heen brengen, of 

spullen vervoeren 

1 2 3 

g. Van uw vader goede raad of advies gekregen 1 2 3 

h. Van uw moeder goede raad of advies gekregen 1 2 3 

i. Uw vader heeft interesse getoond in uw persoonlijk leven 1 2 3 

j. Uw moeder heeft interesse getoond in uw persoonlijk leven 1 2 3 

 

C41. En hoe vaak hebt u de volgende dingen voor uw ouders gedaan in de afgelopen 3 maanden? 

 

  
niet 

een enkele 

keer 

meerdere 

keren 

a. Hulp gegeven aan uw vader bij huishoudelijk werk, zoals 

eten koken, schoonmaken, boodschappen doen, of de was 
doen 

1 2 3 

b. Hulp gegeven aan uw moeder bij huishoudelijk werk, zoals 

eten koken, schoonmaken, boodschappen doen, of de was 
doen 

1 2 3 

c. Hulp gegeven aan uw vader bij de verzorging van kinderen, 

zoals oppassen, zorgen of vervoeren 
1 2 3 

d. Hulp gegeven aan uw moeder bij de verzorging van 

kinderen, zoals oppassen, zorgen of vervoeren 
1 2 3 

e. Hulp gegeven aan uw vader met praktische zaken, zoals 

klusjes doen in huis, dingen lenen, ergens heen brengen, of 

spullen vervoeren 

1 2 3 

f. Hulp gegeven aan uw moeder met praktische zaken, zoals 

klusjes doen in huis, dingen lenen, ergens heen brengen, of 

spullen vervoeren 

1 2 3 

g. Aan uw vader goede raad of advies gegeven 1 2 3 

h. Aan uw moeder goede raad of advies gegeven 1 2 3 

i. Interesse getoond in het persoonlijk leven van uw vader 1 2 3 

j. Interesse getoond in het persoonlijk leven van uw moeder 1 2 3 

 
C42. Hebt u in de afgelopen 12 maanden van uw ouder(s) waardevolle spullen of een flink geldbedrag gekregen?  

         Een eventuele maandelijkse overboeking graag ook meetellen.  

 

Ja 1  

Nee 2  
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C43. Hebt u in de afgelopen 12 maanden aan uw ouder(s) waardevolle spullen of een flink geldbedrag gegeven?  

         Een eventuele maandelijkse overboeking graag ook meetellen.  

 

Ja 1  

Nee 2  

 
 
C44. Hoe zou u al met al uw relatie met uw ouder(s) omschrijven?  

         Als één van uw ouders niet meer in leven is, kunt de kolom voor deze ouder leeg laten. Is die relatie: 

 

 vader moeder  

Niet zo goed 1 1  

Redelijk 2 2  

Goed 3 3  

Heel goed 4 4  

 
 
C45. Geven en nemen is een belangrijk aspect van relaties. Hoe zou u uw relatie met uw ouder(s) willen omschrijven? 

         Als één van uw ouders niet meer in leven is, kunt de kolom voor deze ouder leeg laten. 

 

 vader moeder  

U geeft beiden ongeveer even veel 1 1  

U geeft meer 2 2  

De ander geeft meer 3 3  

 

C46. Hebt u in de afgelopen 3 maanden wel eens conflicten, spanningen of onenigheid ervaren met uw ouder(s)?  

         Als één van uw ouders niet meer in leven is, kunt de kolom voor deze ouder leeg laten. 

 

 vader moeder  

Niet 1 1  

Een enkele keer 2 2  

Meerdere keren 3 3  

 

C47. De meeste families maken in de loop der jaren van alles mee. Iemand heeft ernstige problemen, iemand is ernstig ziek, of er 

         gebeurt iets anders ingrijpends. Kunt u voor de volgende zaken aangeven of het in de afgelopen 12 maanden in uw familie is 

         voorgekomen?  

 

  voorgekomen  

ja nee  

a. Een echtscheiding 1 2  

b. Een ernstige ziekte of handicap 1 2  

c. Ernstige psychische problemen 1 2  

d. Een veroordeling door de strafrechter 1 2  

e. Verslaving aan alcohol of drugs 1 2  

f. Een faillissement of ernstige financiële problemen 1 2  
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C48. De vragen hieronder gaan over uw familie. Als wij het over familie hebben moet u steeds denken aan de volgende personen: 

- uw eventuele partner 

- uw kinderen (ook als die bij u in huis wonen) 

- uw ouders 

- uw broers en zussen 

- uw grootouders of kleinkinderen 

- uw ooms, tantes, neven en nichten. 

Andere familieleden liever niet meetellen. Ook uw schoonfamilie telt niet mee. 

Wilt u voor elke uitspraak aangeven of u het daarmee mee eens of oneens bent. 

  helemaal 

mee 

eens 

mee 

eens 

niet eens, 

niet oneens 

mee 

oneens 

helemaal 

mee 

oneens 

a. Ik ben trots op mijn familie 1 2 3 4 5 

b. Ik vind het soms moeilijk om respect te hebben voor mijn 

familie 
1 2 3 4 5 

c. Ik heb wel eens gedacht: was ik maar in een andere 

familie geboren 
1 2 3 4 5 

d. Ik kom uit een waardevolle familie 1 2 3 4 5 

e. Ik geef meer aan mijn familie dan mijn familie aan mij 1 2 3 4 5 

f. Ik vind dat ik meer steun zou moeten krijgen van mijn 

familie dan ik nu krijg 
1 2 3 4 5 

g. Ik krijg voldoende hulp en adviezen van mijn familie 1 2 3 4 5 

h. Als een familielid zich onbehoorlijk gedraagt, dan laten we 

dat duidelijk merken 
1 2 3 4 5 

i. Binnen onze familie wordt veel over elkaar geroddeld 1 2 3 4 5 

j. Er is regelmatig ruzie bij ons in de familie 1 2 3 4 5 

k. Als we allemaal bij elkaar zijn, moet iedereen op zijn tenen 

lopen 
1 2 3 4 5 

l. Als we bij elkaar zijn, is het vrijwel altijd gespannen 1 2 3 4 5 

m. Er is veel narigheid binnen onze familie 1 2 3 4 5 

n. Als ik zorgen heb, kan ik die altijd bespreken met mijn 

familie 
1 2 3 4 5 

o. Ik vertrouw op mijn familieleden 1 2 3 4 5 

p. Als ik hulp nodig zou hebben, kan ik altijd een beroep doen 

op mijn familie 
1 2 3 4 5 

q. Op mijn familieleden kan ik altijd rekenen 1 2 3 4 5 

r. Als ik zorgen heb, kan ik die altijd bespreken met mijn 

vrienden 
1 2 3 4 5 
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s. Ik vertrouw op mijn vrienden 1 2 3 4 5 

t. Als ik hulp nodig zou hebben, kan ik altijd een beroep doen 
op mijn vrienden 

1 2 3 4 5 

u. Op mijn vrienden kan ik altijd rekenen 1 2 3 4 5 

v. Als ik zorgen heb, kan ik die eerder met mijn familie 

bespreken dan met mijn vrienden 
1 2 3 4 5 

w. Ik vertrouw meer op mijn familieleden dan op mijn vrienden 1 2 3 4 5 

x Als ik hulp nodig zou hebben, zou ik eerder beroep doen 
op mijn vrienden dan op mijn familie 

1 2 3 4 5 

y. Op mijn vrienden kan ik meer rekenen dan op mijn 

familieleden 
1 2 3 4 5 

z. Ik heb liever vrienden over de vloer dan familieleden 1 2 3 4 5 

 

C49. De volgende vragen gaan over de redenen waarom u wel eens iets voor uw familie doet. Kunt u voor elk van deze redenen 

          aangeven of dat voor u geldt? 

  helemaal 

mee 

eens 

mee 

eens 

niet eens, 

niet oneens 

mee 

oneens 

helemaal 

mee 

oneens 

a. Als ik iets voor mijn familie doe, is dat omdat ik me daartoe 
verplicht voel 

1 2 3 4 5 

b. Als ik iets voor mijn familie doe, is dat omdat ik om mijn 

familie geef 
1 2 3 4 5 

c. Als ik iets voor mijn familie doe, is dat omdat ik gewoon 

iets terug wil doen 
1 2 3 4 5 

d. Als ik iets voor mijn familie doe, is dat omdat dat nu 

eenmaal vanzelf spreekt 
1 2 3 4 5 

 

C50. De volgende vragen gaan over de banden in uw familie. We vragen steeds naar de familie als geheel en dan naar uw gezin,  

         dat wil zeggen uw partner en eventuele kinderen. Als u geen partner en kinderen hebt, vult u in: niet van toepassing (n.v.t.). 

  helemaal 

mee 

eens 

mee 

eens 

niet eens, 

niet oneens 

mee 

oneens 

helemaal 

mee 

oneens 

n.v.t. 

a. De banden tussen de leden van mijn familie zijn heel 

hecht 
1 2 3 4 5  

b. De banden tussen de leden van mijn gezin zijn heel 

hecht 
1 2 3 4 5 9 

c. Onze familie is meer los zand dan een eenheid 1 2 3 4 5  

d. Ons gezin is meer los zand dan een eenheid 1 2 3 4 5 9 

e. We houden elkaar in onze familie op de hoogte van 

de belangrijkste gebeurtenissen 
1 2 3 4 5  

f. We houden elkaar in ons gezin op de hoogte van de 

belangrijkste gebeurtenissen 
1 2 3 4 5 9 

g. De leden van mijn familie zijn erg op elkaar betrokken 1 2 3 4 5  

h. De leden van mijn gezin zijn erg op elkaar betrokken 1 2 3 4 5 9 
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C51. Rekent u zichzelf tot een bepaalde godsdienst, kerkgenootschap of religie? Zo ja welke? Wilt u ook voor uw vader en uw moeder  

         aangeven tot welke godsdienst zij behoorden toen u zelf 15 jaar oud was? 

 

 
u zelf nu 

uw vader 

vroeger 

uw moeder 

vroeger 

Geen godsdienst 1 1 1 

Rooms-Katholieke Kerk 2 2 2 

Nederlands-Hervormde Kerk 3 3 3 

Gereformeerde Kerk (synodaal) 4 4 4 

Overige Gereformeerde kerkgenootschappen  

(bijvoorbeeld Christelijk Gereformeerd, Nederlands 

Gereformeerd, Gereformeerde Gemeente) 

5 5 5 

Evangelische kerkgenootschappen  

(bijvoorbeeld Volle Evangeliegemeente, Pinkstergemeente, 

Baptisten, Broedergemeente) 

6 6 6 

Overige christelijke kerkgenootschappen 7 7 7 

Islam 8 8 8 

Jodendom 9 9 9 

Hindoeïsme 10 10 10 

Overig 11 11 11 

 

 

C52. Hoe vaak bezoekt u tegenwoordig vieringen van een kerk of geloofsgemeenschap? 
 

(Vrijwel) nooit 1  

Eén of enkele keren per jaar 2  

Eén of enkele keren per maand 3  

Eén of enkele keren per week 4  

 

 

C53. Hieronder volgen enkele uitspraken over hoe u vindt dat familieleden met elkaar zouden moeten omgaan. Wilt u steeds aangeven  
         wat uw mening is? 
 

  Helemaa

l mee 

eens 

mee 

eens 

niet eens, 

niet oneens 

mee 

oneens 

helemaal 

mee 

oneens 

a. Op familieleden moet je altijd kunnen rekenen 1 2 3 4 5 

b. Familieleden horen voor elkaar klaar te staan, ook als ze 

elkaar niet aardig vinden 
1 2 3 4 5 

c. Als je zorgen hebt, hoort je familie je terzijde te staan 1 2 3 4 5 

d. Familieleden moeten er voor elkaar zijn in voor- en 

tegenspoed 
1 2 3 4 5 

e. Kinderen zouden voor hun zieke ouders moeten zorgen 1 2 3 4 5 
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f. Als ouders bejaard zijn, moeten ze bij hun kinderen 

kunnen inwonen 
1 2 3 4 5 

g. Kinderen die dichtbij wonen zouden minstens één keer per 

week bij hun ouders op bezoek moeten gaan 
1 2 3 4 5 

h. Kinderen zouden onbetaald verlof moeten opnemen om 

voor hun zieke ouders te kunnen zorgen 
1 2 3 4 5 

i. Ouders horen hun volwassen kinderen te ondersteunen als 

die dat nodig hebben 
1 2 3 4 5 

j. Ouders horen hun volwassen kinderen financieel te helpen 

als die dat nodig hebben 
1 2 3 4 5 

k. Ouders horen hun volwassen kinderen onderdak te 
verschaffen als die dat nodig hebben 

1 2 3 4 5 

l. Grootouders zouden bereid moeten zijn om regelmatig op 

hun kleinkinderen te passen 
1 2 3 4 5 

m. Je leven is niet compleet als je geen kinderen hebt gehad 1 2 3 4 5 

n. Het is je plicht tegenover de samenleving om kinderen te 
krijgen 

1 2 3 4 5 

o. Ik denk dat je je in deze wereld alleen in het eigen gezin 
met kinderen op je gemak kunt voelen 

1 2 3 4 5 

p. Als je geen kinderen krijgt, kun je volgens mij nooit 
werkelijk gelukkig worden 

1 2 3 4 5 

 

 

C54. Hieronder staat een aantal uitspraken over andere zaken die belangrijk zijn in het leven. Wilt u steeds aangeven of u het met de 

         uitspraak eens of oneens bent? 

 

  Helemaa

l mee 

eens 

mee 

eens 

niet eens, 

niet oneens 

mee 

oneens 

helemaal 

mee 

oneens 

a. Een man en een vrouw mogen ongehuwd samenwonen 1 2 3 4 5 

b. Een kind mag zelf beslissen met wie het wil trouwen 1 2 3 4 5 

c. Twee mannen of twee vrouwen mogen samenwonen 1 2 3 4 5 

d. Een vrouw moet stoppen met werken als ze een kind krijgt 1 2 3 4 5 

e. De mening van de ouders moet een belangrijke rol spelen 

bij de keuze van een partner voor hun kind 
1 2 3 4 5 

f. Gehuwden met jonge kinderen mogen niet scheiden 1 2 3 4 5 

g. Alleenstaande vrouwen kunnen hun kinderen goed 

opvoeden 
1 2 3 4 5 

h. Het is onnatuurlijk als vrouwen in een bedrijf leiding 

uitoefenen over mannen 
1 2 3 4 5 

i. Het is voor jongens belangrijker dan voor meisjes dat zij 

later hun eigen inkomen kunnen verdienen 
1 2 3 4 5 

j. Een moeder die werkt, kiest voor zichzelf in plaats van 

voor het gezin 
1 2 3 4 5 
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k. De taken en verantwoordelijkheden in een relatie kunnen 

het best verdeeld worden volgens de gewoonten, tradities 

en regels die altijd hebben gegolden 

1 2 3 4 5 

l. Doen waar je zin in hebt, kun je pas als je je plicht hebt 
gedaan 

1 2 3 4 5 

m. Als iemand van het leven wil genieten, behoort hij/zij ook 

bereid te zijn er hard voor te werken 
1 2 3 4 5 

n. Ik voel me het gelukkigst als ik flink heb gewerkt 1 2 3 4 5 

o. Werken moet altijd op de eerste plaats komen, zelfs als het 
minder vrije tijd betekent 

1 2 3 4 5 

 

D.  Uw gezondheid  

 

D1. Hoe is het in het algemeen met uw gezondheid? 
 

Uitstekend 1  

Goed 2  

Niet goed en niet slecht 3  

Slecht 4  

Zeer slecht 5  

 
 
D2. Hebt u last van een of meer langdurige ziekten, aandoeningen of handicaps? 
 

Ja, last van ziekten, aandoeningen of handicaps 1 → vraag D3 

Nee 2 → vraag E1 

 

 

D3. In welke mate wordt u door deze langdurige ziekten, aandoeningen of handicaps belemmerd in uw dagelijkse bezigheden? 
 

Sterk 1  

Licht 2  

Niet 3  

 

 

  De vragenlijst gaat verder op de volgende pagina --> 

 

 

 

 

Ruimte voor adresstrookje 
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Hartelijk dank voor uw medewerking! Hebt u nog vragen of opmerkingen? 

 

 

 

E.   Slot 

 

E1. Wij willen dit onderzoek in de toekomst herhalen om te kunnen zien wat er in het leven van mensen verandert.  
      Vindt u het goed wanneer wij dan opnieuw contact met u opnemen? U kunt op dat moment beslissen of u dan daadwerkelijk mee  
      wilt doen. 
 

Ja, ik wil nog een keer meedoen 1  vraag E2 

Ja, u mag opnieuw contact opnemen en ik 

beslis op dat moment of ik meedoe 
2 

 vraag E2 

Nee, u mag niet opnieuw contact opnemen 3  

 
 
E2. Zou u op deze strook willen noteren: 
 
Naam en voorletters 
 
Straat en huisnummer  
 
Postcode en woonplaats 
 
Telefoonnummer 
 
E-mail adres 
 
 
 
Het strookje met adresgegevens zal bij binnenkomst van de vragenlijst worden verwijderd. Uw adresgegevens zullen dus 

apart van de vragenlijst worden bewaard. 
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