
Widowhood: Questionnaire & variables 

Widowhood Adaptation Longitudinal Study (WALS): Vragenlijst en variabelen  

Administratieve gegevens  

respnr Respondent identificatie  
wpdeath Datum overlijden partner (LSNw002)  
wage_pd Leeftijd respondent op dag overlijden partner (LSNw002)  
kletter lletter mletter nletter oletter Datum verzenden introductiebrief (LSNk002, 
LSNl002, LSNm002, LSNn002, LSNo002)  
kresult lresult mresult nresult oresult Resultaat benadering (LSNk002, LSNl002, 
LSNm002, LSNn002, LSNo002)  
kiternr liternr miternr niternr oiternr Nummer interviewer (LSNk008, LSNl008, 
LSNm008, LSNn008, LSNo008)  
kidate lidate midate nidate oidate Datum interview (LSNk008, LSNl008, LSNm008, 
LSNn008, LSNo008)  
kage lage mage nage oage Leeftijd respondent op dag interview (LSNk008, 
LSNl008, LSNm008, LSNn008, LSNo008)  

[T1] Woon- en werksituatie (LSNk010, LSNl010, LSNm010, LSNn010, LSNo010) 
(see LSNa215)  

De eerste vragen gaan over uw woon- en werksituatie. [INT: gegevens over woon- 
en werksituatie op T0 vooraf omcirkelen of invullen] Uit het eerste gesprek weten we 
dat u destijds zelfstandig/in een tehuis woonde, met ... (aantal noteren) andere 
huisgenoten (buiten uzelf en uw partner), en wel/niet werkte. Ik wil graag nagaan of 
er iets in deze situatie is veranderd.  

[T2-T5] Wijzigingen in de leefsituatie  
Zoals u weet had ik een [half jaar] geleden ook een gesprek met u. De eerste vragen 
gaan over mogelijke veranderingen in uw leefsituatie sinds dit gesprek.  

klivarr llivarr mlivarr nlivarr olivarr [INT: omcirkel de juiste situatie] Op dit moment 
woont u zelfstandig / in een tehuis.  
Indien in een tehuis: [INT: omcirkel in wat voor institutioneel huishouden R verblijft] 1 
verzorgingshuis; 2 verpleeghuis; 3 ziekenhuis; 4 psychiatrische inrichting; 5 
penitentiaire inrichting; 6 anders  

kcomphh lcomphh mcomphh ncomphh ocomphh  
Indien zelfstandig: Hoeveel personen maken naast uzelf op dit moment nog meer 
deel uit van het huishouden?... (aantal noteren)  

kcompht1 kcompht2 kcompht3 kcompht4 kcompht5 kcompht6 lcompht1 
lcompht2 mcompht1 mcompht2 ncompht1 ncompht2 ncompht3 ocompht1 
ocompht2  
Indien huisgenoten aanwezig: Kunt u hun namen geven en in welke relatie u tot hen 
staat?  
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kmoving lmoving mmoving nmoving omoving  
kmovdat lmovdat mmovdat nmovdat omovdat  
[T1] Indien verhuisd: Volgens mijn gegevens bent u verhuisd sinds het vorige 
gesprek. Wanneer bent u hier komen wonen? ... (dag, maand en jaar noteren)  
[T2-T5] Bent u in het laatste half jaar verhuisd, en zo ja woont u nu zelfstandig of in 
een tehuis? 1 niet verhuisd; 2 ja, verhuisd en woont nog zelfstandig; 3 ja, verhuisd 
naar een verzorgingshuis; 4 ja, verhuisd naar een verpleeghuis; 5 ja, verhuisd naar 
een ander instituut, nl...  
Wanneer bent u verhuisd?...(dag, maand en jaar noteren)  

kemplst kemplhr Verricht u op dit moment (nog steeds) betaald werk? Indien ja, 
aantal uren noteren. 1. nee; 2. ja, ... uur  
lchempl mchempl nchempl ochempl Is er in het afgelopen half jaar iets veranderd 
in uw werksituatie? 1 nee; 2 ja, nl. ... (INT: het gaat om veranderingen als stoppen 
met werk, minder of meer uren gaan werken, andere baan gekregen)  

[T1] Overlijden partner (LSNk011, LSNl011, LSNm011, LSNn011, LSNo011)  
Dan komen we nu aan de vragen over uw overleden man/vrouw. De eerste vragen 
gaan over de periode waarin uw man/vrouw is overleden.  

kdeadsit Is uw man/vrouw thuis overleden? 1 nee; 2 ja  

kpsick Was uw man/vrouw (al enige tijd) ziek voordat hij/zij stierf? 1. nee; 2. ja  
kdusick Indien ja: Hoe lang was hij/zij al ziek? Aantal ... 
dagen/weken/maanden/jaren  

kpcare Was uw man/vrouw hulpbehoevend voordat hij/zij stierf? [INT: Onder 
hulpbehoevend wordt verstaan bedlegerig en/of zich niet geheel zelf kunnen 
verzorgen] 1. nee; 2. ja  
kducare Indien ja: Hoe lang was hij/zij al hulpbehoevend? Aantal ... 
dagen/weken/maanden/jaren  

kphosp Is uw man/vrouw gedurende het laatste half jaar van zijn/haar leven één of 
meer malen opgenomen geweest in een ziekenhuis of verpleeghuis? 1. nee; 2. ja  

kphomec Is uw man/vrouw gedurende het laatste half jaar van zijn/haar leven (ook) 
thuis verzorgd? 1. nee; 2. ja  
kpwhoc Indien thuis verzorgd: Door wie werd uw man/vrouw vooral verzorgd toen 
hij/zij thuis was? (meer antwoorden mogelijk) 1. Uzelf; 2. Andere huisgeno(o)t(en); 3. 
Buitenshuis wonende kinderen; 4. Overige familie; 5. Buren, vrienden, kennissen; 6. 
Professionele thuiszorg (wijkverpleging, gezinsverzorging, alphahulp); 7. Particuliere 
thuisverpleging of thuishulp; 8. Leden van een vrijwilligersorganisatie  

Indien R de partner (mede) zelf heeft verzorgd: U vertelde dat uzelf (mede) voor uw 
man/vrouw gezorgd heeft. Kunt u van de volgende uitspraken aangeven of ze van 
toepassing op u zijn? Antwoordmogelijkheden: 1. nee; 2. min of meer; 3. ja  
kburden1 Ik heb de zorg voor mijn man/vrouw als een zware last ervaren.  
kburden2 Door de zorg voor mijn man/vrouw zijn we dichter tot elkaar gekomen.  



kburden3 Ik twijfel soms of ik wel genoeg voor hem/haar gedaan heb.  
kburden4 Ik ben in die tijd te weinig aan een eigen leven toegekomen.  

ktdying Indien de partner ziek en/of hulpbehoevend was voor het overlijden: Heeft u 
in de periode dat hij/zij ziek was met elkaar gesproken over het feit dat hij/zij 
misschien op korte termijn zou sterven? 1. nee; 2. ja  

ktdeath (Voor iedereen:) Hoe vaak heeft u (ingeval van ziekte: nog voordat er sprake 
was van enige ziekte of aanwijzing dat u man/vrouw zou overlijden) tijdens uw 
huwelijk met elkaar gesproken over de dood? 1. nooit; 2. soms; 3. vaak  

kparting Heeft u afscheid van elkaar kunnen nemen voor hij/zij stierf? 1. nee; 2. min 
of meer; 3. ja  
kpartsat Indien ja: Is het afscheid nemen voor u op een bevredigende manier 
gebeurd? 1. nee; 2. min of meer; 3. ja  

kprevent Bent u de laatste tijd veel bezig met de vraag of het overlijden van uw 
man/vrouw voorkomen had kunnen worden? 1. nee; 2. min of meer; 3. ja  

koccurr Zijn er vlak voor uw man/vrouw stierf of in de periode daarna nog andere 
dingen gebeurd in uw leven die u erg hebben aangegrepen? 1. nee; 2. ja  
Indien ja: Wilt u wat meer vertellen over deze gebeurtenis(sen)? (Wat hield de 
gebeurtenis in, wanneer vond deze plaats en wat betekende het voor de 
respondent?)  

[T2-T5] Verwerking overlijden partner  
We willen graag weten hoe het in het afgelopen half jaar met u is gegaan.  

llossdif mlossdif nlossdif olossdif Ten eerste willen we graag weten of uw 
gevoelens ten aanzien van het verlies van de partner zijn veranderd. Hoe moeilijk 
heeft u het met de dood van uw partner in vergelijking met een half jaar geleden? 
Heeft u het nu moeilijker, even moeilijk of minder moeilijk? 1 moeilijker; 2 even 
moeilijk; 3 minder moeilijk  
Kunt u uw antwoord toelichten?  

llossacc mlossacc nlossacc olossacc Kunt u aangeven in welke mate u naar uw 
eigen idee het verlies van uw partner heeft geaccepteerd? 1 geheel niet 
geaccepteerd; 2 enigszins geaccepteerd; 3 volledig geaccepteerd  
Kunt u uw antwoord toelichten?  

llosssoc mlosssoc nlosssoc olosssoc In hoeverre heeft u zich naar uw idee in 
sociaal opzicht (d.w.z. in contacten met anderen, visites, clubs, verenigingsleven, 
nieuwe vrienden en kennissen) aangepast aan het feit dat uw partner er niet meer 
is? 1 geheel niet aangepast; 2 enigszins aangepast; 3 volledig aangepast  
Kunt u uw antwoord toelichten?  

llossch mlossch nlossch olossch Ervaart u zelf een verschil tussen het eerste [half 
jaar /jaar / anderhalf jaar /twee jaar] na het verlies van uw partner en het laatste half 



jaar? U kunt zowel positieve als negatieve veranderingen noemen. 1 nee; 2 ja  
Indien ja, wat is er veranderd en wanneer is dit gebeurd?  

Kenmerken partnerrelatie  
Ik wil u nu een paar vragen stellen over de periode dat uw man/vrouw nog leefde en 
nog niet hulpbehoevend was.  
N.B. De volgende twee vragen zijn ook gesteld voor ondervraagden die bij LSNa 
weduwe of weduwnaar waren: LSNa063  

kdact Wat betreft de vrijetijdsactiviteiten buitenshuis, ging u er meestal met zijn 
tweeën op uit of ging u meestal zonder uw man/vrouw op stap? 1. meestal samen 
erop uit; 2. naast gezamenlijke activiteiten, ook eigen activiteiten; 3. meestal zonder 
man/vrouw op stap  

kdcon Waren de contacten die u had tijdens het huwelijk grotendeels vrienden en 
kennissen van u beiden samen of had u grotendeels uw eigen vrienden en 
kennissen? 1. grotendeels gemeenschappelijke contacten; 2. naast 
gemeenschappelijke, ook eigen contacten; 3. grotendeels eigen contacten  

De volgende vragen hebben betrekking op de relatie die u had met uw man/vrouw. 
Wij willen u vragen de inhoud van de relatie te beoordelen op een vijfpuntsschaal. Dit 
betekent voor wat betreft gespannenheid bijvoorbeeld dat '1' zeer ontspannen is, '2' 
redelijk gespannen, '3' niet gespannen, maar ook niet ontspannen, '4' gespannen, en 
'5' zeer gespannen.  
Hoe beoordeelt u de relatie met uw man/vrouw over het geheel genomen gedurende 
uw huwelijk?  
kprel1 Ontspannen - Gespannen  
kprel2 Slecht - Goed  
kprel3 Elkaar ondersteunend - Elkaar niet ondersteunend  
kprel4 Liefdeloos - Liefdevol  
kprel5 Evenwichtig - Onevenwichtig  
kprel6 Afstandelijk - Intiem  
kprel7 Harmonieus - Conflictvol  
kprel8 Op elkaar gericht - Individualistisch  

krelsat Als u terugkijkt naar de relatie met uw man/vrouw en de balans opmaakt, hoe 
tevreden of ontevreden bent u daarover? 1. (zeer) ontevreden; 2. niet tevreden, niet 
ontevreden; 3. (zeer) tevreden  

Gezondheid, ADL/HDL (LSNk030, LSNl030, LSNm030, LSNn030, LSNo030) (see 
LSNa030)  
De volgende vragen gaan over hoe gezond u zich op dit moment voelt.  

khegener lhegener mhegener nhegener ohegener  
Hoe is over het algemeen uw gezondheid? 1. slecht; 2. niet zo best; 3. gaat wel; 4. 
goed; 5. zeer goed  
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khecoage lhecoage mhecoage nhecoage ohecoage  
Hoe is uw gezondheid in vergelijking met andere mensen van uw leeftijd? 1. veel 
slechter; 2. iets slechter; 3. even goed; 4. iets beter; 5. veel beter  

khebefor lhebefor mhebefor nhebefor ohebefor  
[T1] Hoe is uw gezondheid nu in vergelijking met hoe het voor het overlijden van uw 
man/vrouw was? [T2] Hoe is uw gezondheid nu in vergelijking met een half jaar 
geleden? 1. veel slechter; 2. iets slechter; 3. even goed; 4. iets beter; 5. veel beter  

Ik ga nu een paar handelingen opnoemen waar sommige mensen moeite mee 
hebben. Wilt u dan telkens zeggen of u het helemaal niet meer (1), alleen met hulp 
van anderen (2), met veel moeite (3), met enige moeite (4) of zonder moeite (5) kunt 
doen?  
kadl1 ladl1 madl1 nadl1 oadl1 De trap op/aflopen  
kadl2 ladl2 madl2 nadl2 oadl2 Zich verplaatsen buitenshuis  
kadl3 ladl3 madl3 nadl3 oadl3 Gaan zitten en opstaan uit stoel  
kadl4 ladl4 madl4 nadl4 oadl4 Aan- en uitkleden  

Ik wil nu graag iets meer weten over huishoudelijk werk. Ik noem nu een aantal taken 
die in het huishouden moeten gebeuren, en ik wil graag weten of u die taken 
helemaal niet meer (1), alleen met hulp van anderen (2), met veel moeite (3), met 
enige moeite (4) of zonder moeite (5) kunt doen? U kunt ook aangeven dat u deze 
activiteit nooit doet (6).  
kiadl1 liadl1 miadl1 niadl1 oiadl1 Boodschappen doen  
kiadl2 liadl2 miadl2 niadl2 oiadl2 Warme maaltijden klaarmaken  
kiadl3 liadl3 miadl3 niadl3 oiadl3 Bed verschonen  
kiadl4 liadl4 miadl4 niadl4 oiadl4 De was doen  
kiadl5 liadl5 miadl5 niadl5 oiadl5 Het huis schoonhouden  
kiadl6 liadl6 miadl6 niadl6 oiadl6 Kleine reparaties en klusjes in en rond het huis  
kiadl7 liadl7 miadl7 niadl7 oiadl7 Invullen van formulieren, schrijven naar instanties 
e.d.  

Standaards t.a.v. interacties en t.a.v. primaire relaties (LSNk012, LSNl012, 
LSNm012, LSNn012, LSNo012)  
Wanneer iemand zijn of haar partner kort geleden heeft verloren, zijn de contacten 
met mensen in de omgeving belangrijk. De volgende uitspraken gaan over wat voor 
soort steun men als weduwe/weduwnaar van mensen uit de omgeving mag 
verwachten. We vragen naar wat u op dit moment belangrijk vindt, wat voor soort 
steun u van mensen uit de omgeving zou willen hebben. De vraag is of u het eens 
bent met de volgende uitspraken:  

Als weduwe/weduwnaar heb je iemand nodig die:  
kstact1 lstact1 mstact1 nstact1 ostact1 Je aandacht en genegenheid geeft  
kstact2 lstact2 mstact2 nstact2 ostact2 Je praktische hulp biedt bij alledaagse 
dingen  
kstact3 lstact3 mstact3 nstact3 ostact3 Je zo maar opbelt en een praatje maakt  
Antwoordmogelijkheden: 1 nee; 2 min of meer; 3 ja  

Naast steun van de omgeving, kan het ook belangrijk zijn bepaalde contacten te 
krijgen of te onderhouden wanneer de partner kort geleden is overleden. Kunt u 



aangeven of u het op dit moment eens bent met de volgende uitspraken. [INT: Het 
gaat dus om de eigen wensen op het gebied van contacten. Wat voor soort 
contacten vindt de respondent belangrijk [T2: een jaar nadat hij/zij] [T1: nu hij/zij net] 
zijn/haar partner verloren heeft.]  
Antwoordmogelijkheden: 1 nee, niet mee eens; 2 min of meer mee eens; 3 ja, mee 
eens  

kstcon1 lstcon1 mstcon1 nstcon1 ostcon1 Een weduwe/weduwnaar moet veel 
contact onderhouden met de eigen kinderen.  
kstcon2 lstcon2 mstcon2 nstcon2 ostcon2 Contact met nabije familie, zoals 
broers en zussen, kan een grote steun zijn als je net een partner hebt verloren.  
kstcon3 lstcon3 mstcon3 nstcon3 ostcon3 Voor een weduwe/weduwnaar zijn 
kleinkinderen van grote betekenis.  
kstcon4 lstcon4 mstcon4 nstcon4 ostcon4 Als weduwe/weduwnaar heb je vooral 
behoefte aan een echt goede vriend/in.  
kstcon5 lstcon5 mstcon5 nstcon5 ostcon5 Vrienden en vriendinnen zijn extra van 
belang als je net je partner hebt verloren.  
kstcon6 lstcon6 mstcon6 nstcon6 ostcon6 Vooral mensen die ook hun partner 
verloren hebben, kunnen je als weduwe/weduwnaar goede hulp bieden.  
kstcon7 lstcon7 mstcon7 nstcon7 ostcon7 Voor een weduwe/weduwnaar is het 
krijgen van een nieuwe partner belangrijk.  
kstcon8 lstcon8 mstcon8 nstcon8 ostcon8 Buren zijn van groot belang als je net 
je partner verloren hebt.  
kstcon9 lstcon9 mstcon9nstcon9 ostcon9 Contacten via werk of organisaties 
moeten onderhouden worden als je net je partner verloren hebt.  
kstcon10 lstcon10 mstcon10 nstcon10 ostcon10 Als weduwe/weduwnaar moet je 
ook contact met gehuwden blijven houden.  

Netwerk van persoonlijke relaties  (tenzij anders aangegeven: LSNw047 voor 
variabelen beginnend met een w; overig in LSNk047, LSNl047, LSNm047, LSNn047, 
LSNo047)  
Klik hier voor documentatie en gegevens over andere observaties binnen LSN en 
LASA  

T1, T3, T5: Huidig contact netwerkleden Tx-1  
Tijdens het vorige interview heeft u de namen gegeven van de personen met wie u 
regelmatig contact had en die belangrijk voor u waren. [INT: Overhandig de 
respondent de lijst met namen van netwerkleden. Vul dezelfde namen en de 
relatietypen vooraf in op de betreffende pagina].  
Opmerking: T0 is wave a (LSNa047), behalve voor de respondenten 13203, 15599, 
28117 en 34333, voor wie geen netwerkgegevens van wave a beschikbaar waren; 
voor hen is wave b (LASAb047) als T0 gebruikt. The links between network members 
included within WALS (wnwmem) en T0-netwerk members (anwmem, bnwmem) are 
included in LSNw047.  

T2, T4: lnwsize nnwsize Network size (LSNl247, LSNn247) Identificatie 
netwerkleden  
Wij willen in dit gesprek graag opnieuw vaststellen met welke personen u regelmatig 
contact heeft en daarbij belangrijk voor u zijn. Om te beginnen noteren ik de namen 
van uw huisgenoten (indien aanwezig). Dan vraag ik u de namen te noemen van 
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bijvoorbeeld uw kinderen, andere familieleden, buren etc. met wie u regelmatig 
contact heeft en die daarbij belangrijk voor u zijn. Wij willen ook graag weten hoe 
vaak u op dit moment contact heeft met al deze personen. Het gaat zowel om contact 
wanneer u elkaar ziet, als wanneer u met elkaar schrijft of belt.  
Het moeten personen zijn van 18 jaar of ouder. Noemt u steeds de voornaam en de 
eerste letter van de achternaam.  
[INT: Noteer de namen van de eventuele huisgenoten en van alle bij onderstaande 
vragen genoemde personen, samen met het relatietype en de sekse op de volgende 
pagina. Check daarbij meteen of een persoon ook al tijdens het eerste gesprek in het 
netwerk was opgenomen. Indien dit het geval is zet je een plus in de betreffende 
kolom. Indien dit niet het geval is, zet je een - in de betreffende kolom. Vraag 
vervolgens van alle genoemde personen de contactfrequentie. Indien er meer dan 50 
namen genoemd worden -hetgeen niet erg waarschijnlijk is- schrijf je deze namen 
erbij. In principe is er geen limiet aan het te noemen aantal namen. Alle personen die 
op Tx-1 nog niet in het netwerk zaten (degenen met een -), noteer je op de 
betreffende pagina].  
a. Noemt u de namen van uw kinderen en hun partners met wie u regelmatig contact 
heeft en die daarbij belangrijk voor u zijn.  
b. Noemt u de namen van overige familieleden (ouders, broers, zussen, neven, 
nichten, ooms, tantes, leden van de schoonfamilie, kleinkinderen) met wie u 
regelmatig contact heeft en die daarbij belangrijk voor u zijn.  
c. Noemt u de namen van buren of buurtgenoten met wie u regelmatig contact heeft 
en die daarbij belangrijk voor u zijn.  
d. Noemt u de namen van personen van werk, vrijwilligerswerk of een opleiding met 
wie u regelmatig contact heeft en die daarbij belangrijk voor u zijn.  
e. Noemt u de namen van personen van organisaties, verenigingen of de kerk met 
wie u regelmatig contact heeft en die daarbij belangrijk voor u zijn.  
f. Noemt u de namen van overigen, zoals vrienden en kennissen met wie u 
regelmatig contact heeft en die daarbij belangrijk voor u zijn.  
g. Heeft u op dit moment een nieuwe partner? Indien ja, kunt u daar de voornaam en 
eerste letter van de achternaam van geven?  

T1, T3, T5: Nieuwe contacten Tx: Zijn er op dit moment personen in uw familie-, 
vrienden of kennissenkring, buurtgenoten of personen van uw werk en/of 
organisaties, met wie u regelmatig contact heeft en die niet bij de vorige personen 
zijn genoemd?  
Wilt u de voornaam en eerste letter van de achternaam geven van deze persoon?  
Van deze personen willen we ook graag een aantal zaken weten.  
knwstat mnwstat onwstat status van de netwerkleden in de dataverzameling  
1 geen contact meer, reden onbekend; 2 overleden; 3 geen contact meer, vanwege 
een andere reden dan overlijden; 4 gecontinueerd van Tx-1; 5 toegevoegd op Tx  

T2, T4: Nieuwe contacten sinds Tx-1: (INT: Vergelijk de hiervoor genoemde namen 
met de lijst van namen die tijdens het vorige gesprek zijn genoemd. Voor alle 
personen die toen niet genoemd zijn, zogenaamde nieuwe contacten, stel je de 
onderstaande vragen) Deze heb je op de vorige pagina's met een - aangegeven.  
In vergelijking met de personen die een half jaar geleden op de lijst zijn gezet, zijn er 
een aantal nieuwe personen bijgekomen. Van deze nieuwe personen wil ik graag 
een aantal zaken weten.  



knwtype lnwtype mnwtype nnwtype onwtype relatietype  
knwinhh lnwinhh mnwinhh nnwinhh onwinhh woont in huishouden bij R  
wnwsex sekse  
wnwage leeftijd in jaren  
wnwpart partnerstatus 1= geen partner, 2= met partner  

knwfreq lnwfreq mnwfreq nnwfreq onwfreq Wij willen nu graag weten hoe vaak u 
op dit moment contact heeft met al deze personen. Het gaat zowel om contact 
wanneer u elkaar ziet, als wanneer u met elkaar schrijft of belt. Hoe vaak heeft u 
contact met ...? 1= geen contact meer, 2= één keer per jaar of minder, 3= enkele 
keren per jaar, 4= één keer per maand, 5= enkele keren per maand, 6= één keer per 
week, 7= enkele keren per week, 8= elke dag  

wnwdied Indien er geen contact meer bestaat: Waarom heeft u geen contact meer 
met ...? ... is overleden / anders, n.l. ...  
0= niet overleden; 1= overleden tussen T0 en T1, 2= overleden tussen T1 en T2, 3= 
overleden tussen T2 en T3, 4= overleden tussen T3 en T4, 5= overleden tussen T4 
en T5  

wnwtrav Reistijd in uren en minuten  
wnwdurat Duur van de relatie in jaren (0= nog geen jaar)  
wnwempl Werkstatus 1= geen werk, 2= 1-20 uur, 3= 21 uur of meer  

T1, T3, T5: Interacties frequent contact netwerk: [INT: Vul vooraf de namen van 
de op Tx-1 twaalf geselecteerde personen in op de volgende pagina's. Stel daarna 
de vragen over steun ontvangen door R van N en de steun geleverd door R aan N.]  
Tijdens het eerste gesprek zijn maximaal twaalf van de door u genoemde personen 
geselecteerd, en over hen zijn destijds nog een aantal vragen gesteld. Ook nu 
bekijken we weer dezelfde twaalf personen [INT: overhandig de lijst met twaalf 
namen, indien dit een andere is dan de vorige lijst], en vragen hoe vaak u in het 
afgelopen half jaar u van deze personen bepaalde steun heeft gekregen. Daarna 
willen we weten of u aan deze personen bepaalde steun heeft gegeven.  

T2, T4: Interacties netwerk: (INT: Noteer alle eerder genoemde personen van de 
vorige vraag op de onderstaande lijst. Stel over alle personen de vragen naar 
ondersteunende en negatieve interacties in het afgelopen half jaar).  
Van al deze (oude en nieuwe) personen willen wij graag weten hoe vaak u in het 
afgelopen half jaar u van deze personen bepaalde steun heeft gekregen. Daarna 
willen we weten of u aan deze personen bepaalde steun heeft gegeven.  

Antwoordmogelijkheden: 1= nooit, 2= zelden, 3= soms, 4= vaak  
katt_rec latt_rec matt_rec natt_rec oatt_rec Hoe vaak gebeurde het in het 
afgelopen half jaar dat (persoon X) u aandacht en genegenheid gaf?  
kpra_rec lpra_rec mpra_rec npra_rec opra_rec Hoe vaak gebeurde het in het 
afgelopen half jaar dat (persoon X) u praktische hulp bood bij alledaagse dingen?  
ksoc_rec lsoc_rec msoc_rec nsoc_rec osoc_rec Hoe vaak gebeurde het in het 
afgelopen half jaar dat (persoon X) u zomaar opbelde en een praatje maakte?  
katt_giv latt_giv matt_giv natt_giv oatt_giv Hoe vaak gebeurde het in het 
afgelopen half jaar dat u (persoon X) aandacht en genegenheid gaf?  
kpra_giv lpra_giv mpra_giv npra_giv opra_giv Hoe vaak gebeurde het in het 



afgelopen half jaar dat u (persoon X) praktische hulp bood bij alledaagse dingen?  
ksoc_giv lsoc_giv msoc_giv nsoc_giv osoc_giv Hoe vaak gebeurde het in het 
afgelopen half jaar dat u (persoon X) zomaar opbelde en een praatje maakte?  

T1: [INT: Vul vooraf de namen van de twaalf eerder geselecteerde personen in op de 
betreffende pagina. Stel de twee vragen over negatieve interacties tussen R en deze 
twaalf personen.] De twee laatste vragen voor deze twaalf personen gaan over 
minder positieve kanten van een contact, namelijk ruzie of afkeurende opmerkingen 
maken.  

kquarrel Hoe vaak gebeurde het in het laatste half jaar dat U ruzie had met (persoon 
X)?  
kreject Hoe vaak gebeurde het in het laatste half jaar dat (persoon X) afkeurende 
opmerkingen tegen u maakte?  

T2-T5: De drie laatste vragen voor deze personen gaan over minder positieve kanten 
van een contact, namelijk ruzie, afkeurende opmerkingen maken en onenigheid. 
[INT: het gaat over alle eerder genoemde personen, zie de namen bij de voorgaande 
vragen]. 2=zelden; 3=soms; 4=vaak  

lquarrel mquarrel nquarrel oquarrel Met wie van de genoemde personen had u in 
het laatste half jaar wel eens ruzie? [INT: voor elke genoemde persoon] Was dat 
zelden, soms of vaak?  
lreject mreject nreject oreject Wie van de genoemde personen heeft in het laatste 
half jaar wel eens afkeurende opmerkingen tegen u gemaakt? [INT: voor elke 
genoemde persoon] Was dat zelden, soms of vaak?  
ldisagr mdisagr ndisagr odisagr Met wie van de genoemde personen had u in het 
laatste half jaar wel eens onenigheid? [INT: voor elke genoemde persoon] Was dat 
zelden, soms of vaak?  

Discrepanties t.a.v. ondersteuning van primaire relaties en waargenomen 
mogelijkheden om discrepantie te verminderen (LSNk013, LSNl013, LSNm013, 
LSNn013, LSNo013)  
In de vorige vragen ging het over wat voor contact u op dit moment met uw familie en 
vrienden heeft. De volgende vragen gaan over of u nog bepaalde contacten mist. En 
indien u iets mist, hoe groot u dan de kans acht dat u dit soort contact in de nabije 
toekomst wel zult krijgen. [INT: Stel de tweede vraag over kansen dus alleen als het 
antwoord op de eerste vraag ja is]  
Antwoordmogelijkheden:1= nee; 2= ja, gemis met kleine kans dat ik die over een half 
jaar wel heb; 3= ja, gemis met redelijke kans dat ik die over een half jaar wel heb; 4= 
ja, gemis met grote kans dat ik die over een half jaar wel heb  

kcomact1 lcomact1 mcomact1 ncomact1 ocomact1 Mist u iemand die u aandacht 
en genegenheid geeft? Indien ja: Hoe groot acht u de kans dat u die over een half 
jaar wel heeft?  
kcomact2 lcomact2 mcomact2 ncomact2 ocomact2 Mist u iemand die u 
praktische hulp biedt bij alledaagse dingen? Indien ja: Hoe groot acht u de kans dat u 
die over een half jaar wel heeft?  
kcomact3 lcomact3 mcomact3 ncomact3 ocomact3 Mist u iemand die u zomaar 



opbelt en een praatje maakt? Indien ja: Hoe groot acht u de kans dat u die over een 
half jaar wel heeft?  

lstnwp mstnwp nstnwpostnwp[INT: uit de netwerkvragen is bekend of de 
respondent nu een nieuwe partner heeft. Indien dit het geval is, sla je de vraag over]. 
Zoudt u graag een nieuwe vaste partner willen hebben? 1 nee; 2 ja  
Indien ja: Hoe groot acht u de kans dat u over een half jaar een nieuwe vaste partner 
heeft? 1 klein; 2 niet groot, niet klein; 3 groot  

[T1] [INT: Vooraf is bekend of R kinderen, broers of zussen heeft. Sla de vraag naar 
contact met kinderen over als R geen kinderen heeft. Idem voor broers, zussen en 
kleinkinderen.]  

kstchild (Indien geen kinderen, door naar volgende vraag) Heeft u voldoende 
contact met uw kinderen? 1. nee, ik zou graag meer contact willen; 2. ja  
kchchild Indien nee: Hoe groot acht u de kans dat u over een half jaar meer contact 
met u kinderen heeft? 1. klein; 2. niet klein, niet groot; 3. groot  

kstsib (Indien geen broers/zussen door naar volgende vraag) Heeft u voldoende 
contact met uw broers en/of zussen? 1. Nee, ik zou graag meer contact willen; 2. Ja  
kchsib Indien nee: Hoe groot acht u de kans dat u over een half jaar meer contact 
heeft met uw broers en/of zussen? 1. klein; 2. niet klein, niet groot; 3. groot  

kstgrch (Indien geen kleinkinderen, door naar volgende vraag) Heeft u voldoende 
contact met uw kleinkinderen? 1. Nee, ik zou graag meer contact willen; 2. Ja  
kchgrch Indien nee: Hoe groot acht u de kans dat u over een half jaar meer contact 
heeft met uw kleinkinderen? 1. klein; 2. niet klein, niet groot; 3. groot  

kbestfrm lbestfrm mbestfrm nbestfrm obestfrm [INT: vermeld alvast dat er ook 
een vraag over de beste vriendin komt] Heeft u iemand die u uw "beste vriend" 
noemt? 1 nee; 2 ja  
kstbfrm lstbfrm mstbfrm nstbfrm ostbfrm Indien nee: Zoudt u graag een "beste 
vriend" willen hebben? 1 nee; 2 ja  
kchbfrm lchbfrm mchbfrm nchbfrm ochbfrm Hoe groot acht u de kans dat u over 
een half jaar wel een "beste vriend" zult hebben? 1 klein; 2 niet groot, niet klein; 3 
groot  

kbestfrf lbestfrf mbestfrf nbestfrf obestfrf Heeft u iemand die u uw "beste 
vriendin" noemt? 1 nee; 2 ja  
kstbfrf lstbfrf mstbfrf nstbfrf ostbfrf Indien nee: Zoudt u graag een "beste vriendin" 
willen hebben? 1 nee; 2 ja  
kchbfrf lchbfrf mchbfrf nchbfrf ochbfrf Hoe groot acht u de kans dat u over een 
half jaar wel een "beste vriendin" zult hebben? 1 klein; 2 niet groot, niet klein; 3 groot  

[T2-T5] [INT: Bekend is of R kinderen, broers, zussen of kleinkinderen heeft. Sla de 
vraag naar contact met deze relatietypen over als R deze niet heeft. Stel wel altijd de 
vragen naar niet-verwanten ook al heeft men bijvoorbeeld geen vrienden]. Ook van 
een aantal andere typen relaties zouden we willen weten of u contact of meer contact 
met hen wenst. Zoudt u (meer) contact willen met:  



lchild mchild nchild ochild Uw kinderen  
lsibling msibling nsibling osibling Uw broers/zussen  
lgrchild mgrchild ngrchild ogrchild Uw kleinkinderen  

[T1-T5] Zoudt u (meer) contact willen met:  
kfriendm lfriendm mfriendm nfriendm ofriendm Uw vrienden  
kfriendf lfriendf mfriendf nfriendf ofriendf Uw vriendinnen  
kneigh lneigh mneigh nneigh oneigh Uw buurtgenoten/tehuisbewoners  
korg lorg morg norg oorg Personen via werk of organisaties  
kwidow lwidow mwidow nwidow owidow Andere weduwen/weduwnaars  
kcouple lcouple mcouple ncouple ocouple Gehuwden/paren  
Antwoordmogelijkheden: 1= nee, het contact is voldoende; 2= ja, wenst (meer) 
contact met kleine kans dat dat er over een half jaar is; 3= ja, wenst (meer) contact 
met redelijke kans dat dat er over een half jaar is; 4= ja, wenst (meer) contact met 
grote kans dat dat er over een half jaar is  
[T1] Indien ja: Hoe groot acht u de kans dat u over een half jaar wel (meer) contact 
heeft met ...?  

Factoren van invloed op het leggen en onderhouden van contacten (LSNk014, 
LSNl014, LSNm014, LSNn014, LSNo014)  

Gepercipieerde belemmeringen: Er zijn factoren die het leggen en onderhouden 
van contacten met anderen kunnen bemoeilijken of juist makkelijker maken. Een 
aantal factoren zijn gevat in de navolgende uitspraken. Kunt u aangeven in hoeverre 
de volgende uitspraken op u van toepassing zijn? Antwoordmogelijkheden: 1 nee; 2 
min of meer; 3 ja  
krest1 lrest1 mrest1 nrest1 orest1 Mijn omgeving let erg op wat ik doe.  
krest2 lrest2 mrest2 nrest2 orest2 Ik heb te weinig zelfvertrouwen in het contact 
met anderen.  
krest3 lrest3 mrest3 nrest3 orest3 Ik ben nog te zeer bezig met de verwerking van 
het verlies van mijn partner om me te richten op andere contacten.  
krest4 lrest4 mrest4 nrest4 orest4 Ik ben niet goed in het leggen van contacten.  
krest5 lrest5 mrest5 nrest5 orest5 Als alleenstaande is het moeilijk contacten te 
leggen of te onderhouden.  
krest6 lrest6 mrest6 nrest6 orest6 Mijn omgeving vindt het moeilijk met mij om te 
gaan nu ik weduwe/weduwnaar ben.  

Gepercipieerde normatieve druk: In het algemeen heersen er bepaalde ideeën 
over hoe weduwen/weduwnaars zich moeten gedragen. Zijn er mensen in uw 
omgeving die zich op de volgende manier uitlaten? Antwoordmogelijkheden: 1 nee; 2 
min of meer; 3 ja  
knorm1 lnorm1 mnorm1 nnorm1 onorm1 Men vindt dat U er eens op uit moet om 
nieuwe contacten te zoeken.  
knorm2 lnorm2 mnorm2 nnorm2 onorm2 Men waardeert het dat u zich zo flink 
houdt.  
knorm3 lnorm3 mnorm3 nnorm3 onorm3 Men verwijst naar het geloof om het 
verlies te kunnen dragen.  
knorm4 lnorm4 mnorm4 nnorm4 onorm4 Men vindt dat u moet proberen het 
verlies snel te boven te komen.  
knorm5 lnorm5 mnorm5 nnorm5 onorm5 Men vindt dat u als weduwe/weduwnaar 



vooral met alleenstaanden moet omgaan.  
knorm6 lnorm6 mnorm6 nnorm6 onorm6 Men vindt dat een nieuwe partner goed 
voor u zou zijn.  
knorm7 lnorm7 mnorm7 nnorm7 onorm7 Men moedigt u aan te genieten van 
positieve dingen in het leven.  
knorm8 lnorm8 mnorm8 nnorm8 onorm8 Men vindt dat een weduwe/weduwnaar 
veel ondersteuning van de omgeving nodig heeft.  
knorm9 lnorm9 mnorm9 nnorm9 onorm9 Men vindt dat weduwen/weduwnaren 
zelf moeten zorgen steun te krijgen als ze dat nodig hebben.  
Voor alle vóórkomende uitlatingen: INT: Indien R op een uitspraak met 'min of meer' 
of 'ja' heeft geantwoord, noem je deze uitspraken nog eens op en vraag per uitspraak 
of R dit als prettig of onprettig heeft ervaren.  
knormd1 lnormd1 mnormd1 nnormd1 onormd1  
knormd2 lnormd2 mnormd2 nnormd2 onormd2  
knormd3 lnormd3 mnormd3 nnormd3 onormd3  
knormd4 lnormd4 mnormd4 nnormd4 onormd4  
knormd5 lnormd5 mnormd5 nnormd5 onormd5  
knormd6 lnormd6 mnormd6 nnormd6 onormd6  
knormd7 lnormd7 mnormd7 nnormd7 onormd7  
knormd8 lnormd8 mnormd8 nnormd8 onormd8  
knormd9 lnormd9 mnormd9 nnormd9 onormd9 Welke van deze uitlatingen heeft 
u als onprettig ervaren? Nrs ...  
knorml1 lnorml1 mnorml1 nnorml1 onorml1  
knorml2 lnorml2 mnorml2 nnorml2 onorml2  
knorml3 lnorml3 mnorml3 nnorml3 onorml3  
knorml4 lnorml4 mnorml4 nnorml4 onorml4  
knorml5 lnorml5 mnorml5 nnorml5 onorml5  
knorml6 lnorml6 mnorml6 nnorml6 onorml6  
knorml7 lnorml7 mnorml7 nnorml7 onorml7  
knorml8 lnorml8 mnorml8 nnorml8 onorml8  
knorml9 lnorml9 mnorml9 nnorml9 onorml9 Welke van deze uitlatingen heeft u 
als ondersteunend ervaren? Nrs ...  

Mobilisatie van relaties (LSNk014, LSNl014, LSNm014, LSNn014, LSNo014)  
De volgende vragen gaan over de verschillende wijzen van reageren op het verlies 
van uw partner. We hebben er een aantal onder elkaar gezet. Kunt u aangeven of u 
in de afgelopen 6 maanden op de volgende manieren heeft gereageerd op het 
verlies van uw partner? Antwoordmogelijkheden: 1 nee; 2 min of meer; 3 ja  
kmobil1 lmobil1 mmobil1 nmobil1 omobil1 Heeft u met anderen over het verlies 
gesproken?  
kmobil2 lmobil2 mmobil2 nmobil2 omobil2 Heeft u gebruik gemaakt van de 
ondersteuning die u werd geboden?  
kmobil3 lmobil3 mmobil3 nmobil3 omobil3 Heeft u andere mensen laten zien hoe 
u zich voelde?  
kmobil4 lmobil4 mmobil4 nmobil4 omobil4 Heeft u mensen laten blijken dat u hen 
nodig had op momenten dat u het zelf niet meer wist?  
kmobil5 lmobil5 mmobil5 nmobil5 omobil5 Heeft u geprobeerd uw gevoelens voor 
uzelf te houden?  
kmobil6 lmobil6 mmobil6 nmobil6 omobil6 Heeft u uw gevoelens de vrije loop 
gelaten?  



kmobil7 lmobil7 mmobil7 nmobil7 omobil7 Heeft u geprobeerd niet over het 
verlies van uw partner te praten?  
kmobil8 lmobil8 mmobil8 nmobil8 omobil8 Heeft u mensen gemeden?  
kmobil9 lmobil9 mmobil9 nmobil9 omobil9 Bent u bewust veel contacten gaan 
zoeken?  
kmobil10 lmobil10 mmobil10 nmobil10 omobil10 Heeft u enkele goede contacten 
uitgebouwd of proberen uit te bouwen, en u daar sterk op geconcentreerd?  
kmobil11 lmobil11 mmobil11 nmobil11 omobil11 Heeft u vooral contacten 
aangeknoopt of dat proberen te doen met mensen die u zonodig hulp kunnen 
bieden?  
kmobil12 lmobil12 mmobil12 nmobil12 omobil12 Heeft u geprobeerd aansluiting 
te zoeken bij mensen die in dezelfde situatie verkeren als u?  
kmobil13 lmobil13 mmobil13 nmobil13 omobil13 Heeft u zich erbij neergelegd dat 
op het moment veel en goede contacten niet goed zijn te verwezenlijken?  

Eenzaamheid (LSNk073, LSNl073, LSNm073, LSNn073, LSNo073)  
Klik hier voor documentatie en gegevens over andere observaties binnen LSN en 
LASA  
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, van toepassing is? De 
antwoordmogelijkheden zijn steeds: 1 nee; 2 min of meer; 3 ja  
klo1 llo1 mlo1 nlo1 olo1 Er is altijd wel iemand in mijn omgeving bij wie ik met mijn 
dagelijkse probleempjes terecht kan.  
klo2 llo2 mlo2 nlo2 olo2 Ik mis een echt goede vriend of vriendin.  
klo3 llo3 mlo3 nlo3 olo3 Ik ervaar een leegte om me heen.  
klo4 llo4 mlo4 nlo4 olo4 Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid 
kan terugvallen.  
klo5 llo5 mlo5 nlo5 olo5 Ik mis gezelligheid om me heen.  
klo6 llo6 mlo6 nlo6 olo6 Ik vind mijn kring van kennissen te beperkt.  
klo7 llo7 mlo7 nlo7 olo7 Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen.  
klo8 llo8 mlo8 nlo8 olo8 Er zijn voldoende mensen met wie ik me nauw verbonden 
voel.  
klo9 llo9 mlo9 nlo9 olo9 Ik mis mensen om me heen.  
klo10 llo10 mlo10 nlo10 olo10 Vaak voel ik me in de steek gelaten.  
klo11 llo11 mlo11 nlo11 olo11 Wanneer ik daar behoefte aan heb, kan ik altijd bij 
mijn vrienden terecht.  

Inkomen (LSNk067, LSNl067, LSNm067, LSNn067, LSNo067) (see LSNa067)  

kinccat linccat minccat ninccat oinccat Wat is het huidige netto-inkomen van uw 
huishouden? Netto per maand of per jaar, exclusief vakantiegeld: (12 categorieën) 
Categorie: ...  

kincmin Bent u sinds het overlijden van uw man/vrouw er financieel op achteruit 
gegaan? 1. Nee; 2. Ja  
kminfl Indien ja: Kunt u aangeven hoeveel uw inkomen er netto in guldens erop 
achteruit is gegaan? ...  

https://www.lasa-vu.nl/data/instruments/lasa_variables_loneliness.htm
https://www.lasa-vu.nl/data/instruments/lasa_variables_loneliness.htm
https://www.lasa-vu.nl/sub_pag_alg/lsna067.htm


lfinpro mfinpro nfinpro ofinpro Heeft u financiële problemen? 1 nee; 2 min of 
meer; 3 ja  
Kunt u dit toelichten?  

Woonsituatie en sociale veiligheid (LSNk016, LSNm016, LSNo016) (see 
LSNa016)  
De volgende vragen gaan over hoe veilig u zich nu voelt, zowel binnenshuis als op 
straat, en of dat is veranderd sinds het overlijden van uw partner. De eerste vijf 
vragen gaan over hoe veilig u zich op in de buurt en op straat voelt. Daarna volgen er 
nog een paar vragen over uw gevoel van veiligheid binnenshuis.  
kenv_ple menv_ple oenv_ple Vindt U het over het algemeen prettig wonen in deze 
buurt? 1 nee; 2 min of meer; 3 ja  
kenv_fea menv_fea oenv_fea Bent U in deze buurt wel eens lastig gevallen? 1 nee; 
2 min of meer; 3 ja  
kenv_day menv_day oenv_day Voelt U zich overdag veilig in deze buurt om te 
wandelen en boodschappen te doen? 1 nee; 2 min of meer; 3 ja; Zo nee, kunt u uw 
antwoord toelichten?  
kenv_nig menv_nig oenv_nig Voelt U zich 's avonds veilig als U op straat bent in 
deze buurt? Als R zegt: Ik kom 's avonds niet buiten, dan vragen: Zou U zich 's 
avonds veilig voelen als U op straat bent in deze buurt? 1 nee; 2 min of meer; 3 ja; 
Zo nee, kunt u uw antwoord toelichten?  
kenv_com menv_com oenv_com Hoe veilig voelt u zich nu op straat in vergelijking 
met de periode voor het overlijden van uw man/vrouw? 1 veel minder veilig; 2 iets 
minder veilig; 3 net zo veilig; 4 iets veiliger; 5 veel veiliger; Kunt u uw antwoord 
toelichten?  

Dan volgen nu de vragen over uw gevoel van veiligheid binnenshuis (thuis).  
khousday mhousday ohousday Voelt u zich overdag veilig thuis? 1 nee; 2 min of 
meer; 3 ja; Zo nee, kunt u uw antwoord toelichten?  
khousnig mhousnig ohousnig Voelt u zich 's avonds veilig thuis? 1 nee; 2 min of 
meer; 3 ja; Zo nee, kunt u uw antwoord toelichten?  
khouscom mhouscom ohouscom Hoe veilig voelt u zich (thuis) in vergelijking met 
de periode voor het overlijden van uw man/vrouw?  
1 veel minder veilig; 2 iets minder veilig; 3 net zo veilig; 4 iets veiliger; 5 veel veiliger; 
Kunt u uw antwoord toelichten?  

Welbevinden en Persoonlijkheid  

[INT: Bied nu de schriftelijke vragenlijst aan. Daarin staan de Algemene 
Gezondheidsvragenlijst, de Zelfbeeldvragenlijst en de Sociale angst schaal. De 
respondent mag deze zelf invullen. Neem deze vragenlijst indien mogelijk ingevuld 
mee terug. Als de respondent geen zin of tijd heeft de lijst ter plekke in te vullen, kan 
hij of zij deze later in de gratis antwoordenvelop terugsturen].  

General Health Questionnaire (LSNk074, LSNl074, LSNm074, LSNn074, LSNo074)  
kghq1 lghq1 mghq1 nghq1 oghq1  
kghq2 lghq2 mghq2 nghq2 oghq2  
kghq3 lghq3 mghq3 nghq3 oghq3  
kghq4 lghq4 mghq4 nghq4 oghq4  
kghq5 lghq5 mghq5 nghq5 oghq5  

https://www.lasa-vu.nl/sub_pag_alg/lsna016.htm


kghq6 lghq6 mghq6 nghq6 oghq6  
kghq7 lghq7 mghq7 nghq7 oghq7  
kghq8 lghq8 mghq8 nghq8 oghq8  
kghq9 lghq9 mghq9 nghq9 oghq9  
kghq10 lghq10 mghq10 nghq10 oghq10  
kghq11 lghq11 mghq11 nghq11 oghq11  
kghq12 lghq12 mghq12 nghq12 oghq12  
kghq13 lghq13 mghq13 nghq13 oghq13  
kghq14 lghq14 mghq14 nghq14 oghq14  
kghq15 lghq15 mghq15 nghq15 oghq15  
kghq16 lghq16 mghq16 nghq16 oghq16  
kghq17 lghq17 mghq17 nghq17 oghq17  
kghq18 lghq18 mghq18 nghq18 oghq18  
kghq19 lghq19 mghq19 nghq19 oghq19  
kghq20 lghq20 mghq20 nghq20 oghq20  
kghq21 lghq21 mghq21 nghq21 oghq21  
kghq22 lghq22 mghq22 nghq22 oghq22  
kghq23 lghq23 mghq23 nghq23 oghq23  
kghq24 lghq24 mghq24 nghq24 oghq24  
kghq25 lghq25 mghq25 nghq25 oghq25  
kghq26 lghq26 mghq26 nghq26 oghq26  
kghq27 lghq27 mghq27 nghq27 oghq27  
kghq28 lghq28 mghq28 nghq28 oghq28  

Self-esteem (LSNk077, LSNl077, LSNm077, LSNn077, LSNo077) (see LSNa077)  
kse1 lse1 mse1 nse1 ose1 Ik ben tamelijk zeker van mezelf.  
kse2 lse2 mse2 nse2 ose2 Bij mij gaat alles fout.  
kse3 lse3 mse3 nse3 ose3 Ik sta positief ten opzichte van mezelf.  
kse4lse4 mse4 nse4 ose4 Ik zou een heleboel aan mezelf willen veranderen.  
kse5 lse5 mse5 nse5 ose5 Soms voel ik me nutteloos.  
kse6 lse6 mse6 nse6 ose6 In het algemeen heb ik weinig vertrouwen in mijn 
capaciteiten.  
kse7 lse7 mse7 nse7 ose7 Ik heb een lage dunk van mezelf.  
kse8 lse8 mse8 nse8 ose8 Over het geheel genomen ben ik tevreden met mezelf.  

Social skills (LSNk076, LSNl076, LSNm076, LSNn076, LSNo076) (see LSNa076)  
ksk1 lsk1 msk1 nsk1 osk1 Voelt u zich doorgaans op uw gemak als u met 
vreemden bent die u niet zo goed kent?  
ksk2 lsk2 msk2 nsk2 osk2 Vindt u het gemakkelijk om gesprekken met vreemden 
aan te knopen?  
ksk3 lsk3 msk3 nsk3 osk3 Vindt u het vervelend als u in een gesprek ineens niet 
meer uit uw woorden kunt komen?  
ksk4 lsk4 msk4 nsk4 osk4 Vindt u het moeilijk ergens naartoe te gaan waar u 
niemand kent?  
ksk5 lsk5 msk5 nsk5 osk5 Vindt u het vreselijk om iets fout te doen waar anderen 
bij zijn?  
ksk6 lsk6 msk6 nsk6 osk6 Zou u zichzelf verlegen noemen?  
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Afsluiting (LSNk080, LSNl080, LSNm080, LSNn080, LSNo080) (see LSNa080)  
Tot slot zou ik u nog iets willen vragen over dit onderzoek en de vragen die gesteld 
zijn.  

ktiring ltiring mtiring ntiring otiring Hoe vermoeiend vond u het beantwoorden van 
deze vragen? 1 heel vermoeiend; 2 vermoeiend; 3 een beetje vermoeiend; 4 niet 
vermoeiend; 5 totaal niet vermoeiend  

kenjoy lenjoy menjoy nenjoy oenjoy Hoe plezierig vond u het beantwoorden van 
deze vragen? 1 heel plezierig; 2 plezierig; 3 een beetje plezierig; 4 onplezierig; 5 heel 
onplezierig  

kimmedi limmedi mimmedi nimmedi oimmedi Vond u het gemakkelijk om op de 
meeste vragen direct een antwoord te geven of moest u, in het algemeen, lang 
nadenken? 1 het was makkelijk direct een antwoord te geven; 2 soms was het 
moeilijk om op een antwoord te komen; 3 over de meeste vragen moest ik langer 
nadenken  

kqmiss1 kqmiss2 kqmiss3 Heeft u nog vragen gemist in dit gesprek?. Welke 
onderwerpen hadden volgens u ook nog aan bod moeten komen?  

kcoopnex lcoopnex mcoopnex ncoopnex Over ongeveer 6 maanden nemen wij 
opnieuw contact met u op voor een volgend gesprek. Bent u op dit moment bereid 
aan het volgende gesprek deel te nemen? 1. nee; 2. misschien; 3. ja  
Indien nee: Waarom niet?  

INT: Bedank de respondent voor de medewerking en overhandig de cadeaubon en 
de verhuiskaart die mensen moeten invullen om adreswijzigingen (gratis) te kunnen 
doorgeven.  

Vragen aan de interviewer (LSNk081, LSNl081, LSNm081, LSNn081, LSNo081) 
(see LSNa081)  

De volgende vragen dienen beantwoord te worden nadat het interview is afgesloten 
zonder dat de respondent aanwezig is. Beantwoording van de vragen dient zo snel 
mogelijk te geschieden na afloop van het interview.  
kdurati ldurati mdurati ndurati odurati Noteer het begin- en eindtijdstip van het 
gesprek: begin: ...; eind: ...  
kpleasan lpleasan mpleasan npleasan opleasan Hoe verliep naar uw idee het 
interview met R als geheel? 1 heel plezierig; 2 plezierig; 3 een beetje plezierig; 4 
onplezierig; 5 heel onplezierig  
kunderst lunderst munderst nunderst ounderst Hoe goed begreep R de vragen in 
het algemeen? Het begrip van de vragen was: 1 erg slecht; 2 slecht; 3 gemiddeld; 4 
goed; 5 uitstekend  
kforgot lforgot mforgot nforgot oforgot Vergat R wel eens waar het eigenlijk over 
ging? 1 eigenlijk nooit; 2 een enkele keer; 3 vrij vaak  
kanswcat lanswcat manswcat nanswcat oanswcat Had R moeite met de 
gebruikte antwoordcategorieën? 1 eigenlijk nooit; 2 een enkele keer; 3 vrij vaak;  
ktire_r ltire_r mtire_r ntire_r otire_r Hoe vermoeiend was volgens u het interview 
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voor R? 1 heel vermoeiend; 2 vermoeiend; 3 een beetje vermoeiend; 4 niet 
vermoeiend; 5 totaal niet vermoeiend  
ktire_i ltire_i mtire_i ntire_i otire_i Hoe vermoeiend was het interview met R voor 
uzelf? 1 heel vermoeiend; 2 vermoeiend; 3 een beetje vermoeiend; 4 niet 
vermoeiend; 5 totaal niet vermoeiend  

In de nu volgende vragen wordt u steeds gevraagd uw indruk van het geestelijk en 
lichamelijk functioneren van R in een getal van 1 tot en met 5 weer te geven. Het 
gaat daarbij om uw algemene indruk. De antwoordcategorieën zijn steeds: 1 heel 
slecht; 2 slecht; 3 niet goed, niet slecht; 4 goed; 5 heel goed  
kpsych lpsych mpsych npsych opsych Wat was uw indruk van de algehele 
psychische gesteldheid van R?  
kfyshea lfyshea mfyshea nfyshea ofyshea Wat was uw indruk van de algemene 
lichamelijke gezondheid van R?  
kmobilit lmobilit mmobilit nmobilit omobilit Hoe was de algemene mobiliteit van 
R?  
ksocsk lsocsk msocsk nsocsk osocsk Wat was uw indruk van de sociale 
vaardigheden van R?  
kconcent lconcent mconcent nconcent oconcent Hoe was het 
concentratievermogen van R in het algemeen?  

 


