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LASEt601 
 
A) Demografie 
 
EPTRELTY 
1. Uit eerdere informatie blijkt dat u de ...............van mijnheer/mevrouw ............... 

bent. Klopt dat?      
1. nee 
2. ja 

 
1a. Zo niet, wat is uw relatie tot mijnheer/mevrouw? 
 1. partner 
 2. broer 
 3. zuster 
 4. zoon 
 5. dochter 
 6. schoondochter 
 7. schoonzoon 
 8. schoonzuster/zwager 
 9. kleindochter/-zoon 
 10. neef 
 11. nicht 
 12. buurman/-vrouw 
 13. prof. instelling 
 14. zaakwaarnemer 
 15. vriend(in) 
 16. ander, n.l. _____________ 
 
EPTMARST 
2. Is mijnheer/mevrouw ... ongehuwd en nooit gehuwd geweest, gehuwd, gescheiden 

of weduwe/weduwnaar? 
 1. ongehuwd en nooit gehuwd geweest 
 2. gehuwd 
 3. gescheiden 
 4. verweduwd 
 
EPTCHMAR (constructed), EPTCHMMO, EPTCHMYE 
2a. (als veranderd) Sinds wanneer is mijnheer/mevrouw ... gehuwd, gescheiden of 

weduwe/weduwnaar? 
 maand:_______ 
 jaar:_______ 
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EPTPARTN 
3. Woont ... nu met iemand samen die hij/zij als partner beschouwt?  

(ook vragen als respondent gehuwd is) 
 1. geen partner (thuis) 
 2. partner, gehuwd 
 3. partner, niet gehuwd 
 4. partner buiten het huishouden 
 
EPTCHPAR (constructed), EPTCHPMO, EPTCHPYE 
3a. (als veranderd) Sinds wanneer is dat? 
 maand:________ 
 jaar:_________ 
 
EPTNUPER 
4. Kunt u mij vertellen hoeveel personen er naast mijnheer/mevrouw ... (en eventuele 

partner) in huis wonen? 
 aantal: _______ 
 
EPTPCHIL, EPTPCHLA, EPTPSIBB, EPTPOTHE 
4a. (als huisgenoten aanwezig) In welke relatie staat …. tot deze huisgenoten? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 
1. één of meerdere kinderen 
2. één of meerdere schoonkinderen 
3. één of meerdere broers of zussen 
4. overige, namelijk ______________________ 

 
EPTHOUSE 
5. Hoe is de woonsituatie van mijnheer/mevrouw .....    

1. eengezinswoning 
2. etage, appartement, flat of bovenwoning 
3. senioren, bejaarden of ouderenwoning  
4. aanleunwoning (bij verzorgingstehuis) 
5. serviceflat (met dienstverlening) 
6. boerderij of bedrijfswoning 
7. verpleeghuis 
8. verzorgingshuis 
9. anders, namelijk ______________________ 

 
EPTHOUMO, EPTHOUYE (EPTMOVED, EPTCHHMO, EPTCHHYE constructed) 
5a. (als veranderd) Sinds wanneer? 
 maand: ________ 
 jaar: _______ 
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