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LASAB122
Introductie:
Nu volgen enkele vragen over enkele zaken die bij tijd en wijle in Nederland ter
discussie staan. Het gaat er bij deze vragen om dat u uw eigen mening geeft, er
bestaan geen goede of verkeerde antwoorden. Denkt u vooral niet te lang na. Geeft u
maar gewoon het antwoord dat bij u opkomt.
- QVALU01
1. Een echtpaar wil bewust geen kinderen terwijl er medisch geen enkel bezwaar is.
Kunt u een dergelijk standpunt billijken of vindt u het onaanvaardbaar?
1. kan billijken
2. onaanvaardbaar
3. ertegen
4. geen mening
- QVALU02
2. Zijn er volgens u omstandigheden waaronder abortus zou moeten worden
toegestaan?
1. wel omstandigheden
2. geen omstandigheden
3. geen mening
- QVALU03
3. Stel dat een dokter iemand op diens eigen verzoek uit zijn lijden kan helpen door het
geven van een spuitje, wat moet hij dan volgens u doen?
1. wel geven
2. hangt ervan af
3. niet geven
4. weet niet
- QVALU04
4. Voor een meisje is het eigenlijk toch niet zo belangrijk als voor een jongen om een
goede schoolopleiding te krijgen
1. helemaal mee oneens
2. grotendeels mee oneens
3. noch mee eens, noch mee oneens
4. grotendeels mee eens
5. helemaal mee eens
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- QVALU05
5. Jongens kan je nu eenmaal in het algemeen wat vrijer opvoeden dan meisjes
1. helemaal mee oneens
2. grotendeels mee oneens
3. noch mee eens, noch mee oneens
4. grotendeels mee eens
5. helemaal mee eens
- QVALU06
6. Een vrouw is geschikter om kleine kinderen op te voeden dan een man.
1. helemaal mee oneens
2. grotendeels mee oneens
3. noch mee eens, noch mee oneens
4. grotendeels mee eens
5. helemaal mee eens
- QVALU07
7. Het is onnatuurlijk als vrouwen in een bedrijf leiding uitoefenen over mannen.
1. helemaal mee oneens
2. grotendeels mee oneens
3. noch mee eens, noch mee oneens
4. grotendeels mee eens
5. helemaal mee eens
- QVALU08
8. Stel dat u een kind hebt dat naar de lagere school gaat, wat zou u dan kiezen: een
openbare school, een school met een godsdienstige grondslag of maakt het volgens u
niet veel uit?
1. helemaal mee oneens
2. grotendeels mee oneens
3. noch mee eens, noch mee oneens
4. grotendeels mee eens
5. helemaal mee eens
- QVALU09
9. Sommige mensen vinden dan politiek en godsdienst los van elkaar moeten staan,
anderen vinden van niet. Hoe denkt u hierover?
1. los van elkaar
2. hangt ervan af
3. niet los van elkaar
4. weet niet
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- QVALU10-14
10. Hieronder staan 5 soorten verenigingen. Wilt u voor elke afzonderlijke vereniging
aangeven of u vindt dat zo’n vereniging moet uitgaan van een godsdienstig beginsel
of niet?
(QVALU10) Een omroepvereniging .................................................................................
Ja
Nee
(QVALU11) Een sportvereniging ......................................................................................
Ja
Nee
(QVALU12) Een vakvereniging ........................................................................................
Ja
Nee
(QVALU13) Een jeugdvereniging .....................................................................................
Ja
Nee
(QVALU14) Een politieke partij ........................................................................................
Ja
Nee
- QVALU15
11. Beschouwt u uzelf als “links” of als “rechts”?
1. zeer links
2. links
3. gematigd links
4. geen van beide
5. gematigd rechts
6. rechts
7. zeer rechts
8. weet niet

LASAC122/LASAD122/LAS2B122
Nu volgen enkele vragen over enkele zaken die bij tijd en wijle in Nederland ter
discussie staan. Het gaat er bij deze vragen om dat u uw eigen mening geeft, er
bestaan geen goede of verkeerde antwoorden. Denkt u vooral niet te lang na. Omcirkelt
u maar gewoon het antwoord dat bij u opkomt.
- QVALU01
1. Een echtpaar wil bewust geen kinderen terwijl er medisch geen enkel bezwaar is.
Kunt u een dergelijk standpunt billijken of vindt u het onaanvaardbaar?
1. kan billijken
2. onaanvaardbaar
3. ertegen
4. geen mening
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- QVALU02
2. Zijn er volgens u omstandigheden waaronder abortus zou moeten worden
toegestaan?
1. wel omstandigheden
2. geen omstandigheden
3. geen mening
- QVALU03
3. Stel dat een dokter iemand op diens eigen verzoek uit zijn lijden kan helpen door het
geven van een spuitje, wat moet hij dan volgens u doen?
1. wel geven
2. hangt ervan af
3. niet geven
4. weet niet
LASAE122 / LASAF122 / LASAG122 / LASAH122 / LASAI122
Nu volgen enkele vragen over zaken die bij tijd en wijle in Nederland ter discussie
staan. Het gaat er bij deze vragen om dat u uw eigen mening geeft; er bestaan geen
goede of verkeerde antwoorden. Denkt u vooral niet te lang na, omcirkel gewoon het
antwoord dat bij u opkomt.
- QVALU01
1. Een echtpaar wil bewust geen kinderen terwijl er medisch geen enkel bezwaar is.
Kunt u een dergelijk standpunt billijken of vindt u het onaanvaardbaar?
1. kan billijken
2. onaanvaardbaar
3. ertegen
4. geen mening
- QVALU02
2. Zijn er volgens u omstandigheden waaronder abortus zou moeten worden
toegestaan?
1. wel omstandigheden
2. geen omstandigheden
3. geen mening
- QVALU03
3. Stel dat een dokter iemand op diens eigen verzoek uit zijn lijden kan helpen door het
geven van een spuitje, wat moet hij dan volgens u doen?
1. wel geven
2. hangt ervan af
3. niet geven
4. weet niet
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- QVALU16
4. Kunt u zich voorstellen dat u ooit zelf aan uw dokter zou vragen of hij/zij uw leven
zou willen beëindigen?
1. ja
2. nee
- QVALU17
5. Zou er volgens u een zelfdodingspil (‘pil van Drion’) (in H en I: ‘pil van Drion’ of
‘laatste-wil-pil’) beschikbaar moeten komen voor ouderen die niet meer verder willen
leven, zonder dat zij ernstig ziek zijn?
1. ja
2. nee
3. geen mening
- QVALU18
6. Kunt u zich voorstellen dat u ooit zelf de beschikking zou willen hebben over zo’n
zelfdodingspil?
1. ja
2. nee

LAS3B122
Nu volgen enkele vragen over zaken die bij tijd en wijle in Nederland ter discussie
staan. Het gaat er bij deze vragen om dat u uw eigen mening geeft, er bestaan geen
goede of verkeerde antwoorden. Denkt u vooral niet te lang na. Omcirkelt u maar
gewoon het antwoord dat bij u opkomt.
- QVALU03
1. Stel dat een dokter iemand op diens eigen verzoek uit zijn lijden kan helpen door het
geven van een spuitje, wat moet hij dan volgens u doen?
1. wel geven
2. hangt ervan af
3. niet geven
4. weet niet
- QVALU16
2. Kunt u zich voorstellen dat u ooit zelf aan uw dokter zou vragen of hij/zij uw leven
zou willen beëindigen?
1. ja
2. nee
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- QVALU17
3. Zou er volgens u een zelfdodingspil (‘pil van Drion’) beschikbaar moeten komen
voor ouderen die niet meer verder willen leven, zonder dat zij ernstig ziek zijn?
1. ja
2. nee
3. geen mening
- QVALU18
4. Kunt u zich voorstellen dat u ooit zelf de beschikking zou willen hebben over zo’n
zelfdodingspil?
1. ja
2. nee
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