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LASAB033 / LASAC033 / LASAD033 / LASAE033 / LAS2B033 / LASAF033 / 
LASAG033  
 
HULPBEHOEFTE 
 
- HEALTH1 
Vormen gezondheidsproblemen een belemmering in uw dagelijkse bezigheden? 

1. nee 
2. ja, in sterke mate 
3. ja, in lichte mate 

 
- HEALTH2 
Hoe lang vormen gezondheidsproblemen al een belemmering in uw dagelijkse 
bezigheden? 

1. ja , al meer dan 3 maanden.  
2. ja, korter dan 3 maanden 
3. nee  

 
- HEALTH3 
Hoeveel dagen was u de afgelopen maand zo ziek dat u het bed moest houden?  

1. geen enkele dag  
2. 1 tot 3 dagen  
3. 4 tot 7 dagen  
4. meer dan 1 week, minder dan 1 maand  
5. voortdurend  

 
- HEALTH4 
Hoeveel dagen was u de afgelopen maand zo ziek dat u uw normale dagelijkse 
bezigheden niet kon doen?  

1. geen enkele dag  
2. 1 tot 3 dagen  
3. 4 tot 7 dagen  
4. meer dan 1 week, minder dan 1 maand  
5. voortdurend  
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VERKREGEN HULP 
 
- RHELPYN 
Krijgt u momenteel hulp bij uw persoonlijke verzorging?  
Toelichting: Met persoonlijke verzorging bedoelen we wassen, baden of douchen, 
kleden, naar het toilet gaan, opstaan en gaan zitten. 

1. ja 
2. nee  

 
- RHELP01-12 
(Indien ja) Van wie krijgt u die hulp? (Meerdere antwoorden mogelijk!)  

1. partner  
2. inwonend kind  
3. andere inwonende  
4. uitwonend kind  
5. overige familie buiten woning  
6. buren/vriend(inn)en/kennissen  
7. vrijwilligers  
8. wijkverpleegster (kruisvereniging)  
9. bejaardenhulp/gezinsverzorging/alpha-hulp  
10. particuliere hulp  
11. personeel tehuis/ziekenhuis  
12. anders nl. __________ 

 
- RHOUR01-12 
Hoeveel uur per week is dat meestal?  
 (per categorie) ________________ uur  
 
- PHELPYN 
(Indien partner) Krijgt uw partner momenteel hulp bij zijn/haar persoonlijke 
verzorging?  
Toelichting: Met persoonlijke verzorging bedoelen we wassen, baden of douchen, 
kleden, naar het toilet gaan, opstaan en gaan zitten.  

1. ja  
2. nee  
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- PHELP01-12 
(Indien ja) Van wie krijgt uw partner die hulp? (Meerdere antwoorden mogelijk!)  

1. respondent zelf   
2. inwonend kind  
3. andere inwonende 
4. uitwonend kind  
5. overige familie buiten woning 
6. buren/vriend(inn)en/kennissen  
7. vrijwilligers  
8. wijkverpleegster (kruisvereniging)  
9. bejaardenhulp/gezinsverzorging/alpha-hulp  
10. particuliere hulp  
11. personeel tehuis/ziekenhuis  
12. anders nl. .............. 
 

- PHOUR01-12 
Hoeveel uur per week is dat meestal?  
 (per categorie) ........uur  
 
- RSICK01-14 (niet in wave E) 
Als u vier dagen of langer ziek of bedlegerig zou zijn, wie zou er dan voor uw 
persoonlijke verzorging zorgen?  

1. zelf  
2. partner  
3. inwonend kind  
4. andere inwonende  
5. uitwonend kind  
6. overige familie buiten woning  
7. buren/vriend(inn)en/kennissen  
8. vrijwilligers  
9. wijkverpleegster (kruisvereniging)  
10. bejaardenhulp/gezinsverzorging/alpha-hulp  
11. particuliere hulp  
12. niemand  
13. anders nl. ......... 

 
- DHELPYN 
Krijgt u momenteel hulp bij huishoudelijke taken? 
Toelichting: Met huishoudelijke taken bedoelen we maaltijden bereiden, 
boodschappen doen, het huis schoonhouden, de vuilniszakken buiten zetten, maar 
ook formulieren invullen.  

 1. ja  
 2. nee  
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- DHELP01-12 
(Indien ja) Van wie krijgt u die hulp? (Meerdere antwoorden mogelijk!)  

1. partner  
2. inwonend kind  
3. andere inwonende  
4. uitwonend kind  
5. overige familie buiten woning 
6. buren/vriend(inn)en/kennissen  
7. vrijwilligers  
8. wijkverpleegster (kruisvereniging)  
9. bejaardenhulp/gezinsverzorging/alpha-hulp  
10. particuliere hulp  
11. personeel tehuis/ziekenhuis 
12. anders nl. ............. 

 
- DHOUR01-12 
Hoeveel uur per week is dat meestal?  
 (per categorie) .............uur  
 
- RSICK15-28 (niet in wave E) 
Als u vier dagen of langer ziek of bedlegerig zou zijn, wie zou er dan voor uw 
huishouding zorgen?  

1. zelf  
2. partner  
3. inwonend kind  
4. andere inwonende 
5. uitwonend kind  
6. overige familie buiten woning  
7. buren/vriend(inn)en/kennissen 
8. vrijwilligers  
9. wijkverpleegster (kruisvereniging)  
10. bejaardenhulp/gezinsverzorging/alpha-hulp  
11. particuliere hulp  
12. anders nl. ......... 

  
- SUFFIC 
Is de hulp die u krijgt voldoende?  

1. onvoldoende  
2. gaat wel  
3. voldoende  
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Alleen in wave B en 2B: 
- HMUNICI 
Vindt u dat er voor mensen van uw leeftijd voldoende voorzieningen zijn in uw 
gemeente (plaatsnaam)?  

1. nee  
2. ja  

 
Alleen in wave F en G: 
- HOMEC1 
Vindt u dat u thuiszorg of meer thuiszorg nodig heeft? 

1. nee  
2. ja  

  
Alleen in wave G (homec2-homec4s): 
- HOMEC2 
Heeft u, of iemand anders namens u, deze zorg de afgelopen 12 maanden 
aangevraagd en hebt u deze gekregen ? 

1. aangevraagd en gekregen 
2. aangevraagd en niet gekregen 
3. niet aangevraagd 

  
- HOMEC3 
Waarom heeft u deze niet gekregen? 

1. ik sta nog op de wachtlijst / wacht nog op een indicatie 
2. CIZ vindt dat mijn informele netwerk hulp moet geven 
3. CIZ vindt mijn hulpbehoefte niet ernstig genoeg 
4. ik weet het niet 
5. anders 

  
- HOMEC3S 
Specificeer anders (thuiszorg niet gekregen) op 1 regel 
 
- HOMEC4 
Waarom heeft u, of iemand anders namens u, deze niet aangevraagd? 

1. ik weet niet hoe of waar dat moet 
2. ik verwacht niet in aanmerking te komen 
3. ik denk dat niet te kunnen betalen 
4. heeft geen zin vanwege de wachtlijst 
5. ik wil geen vreemden in huis 
6. anders 
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LASAH033 
 
HULPBEHOEFTE 
 
- HHEALTH1 
Vormen gezondheidsproblemen een belemmering in uw dagelijkse bezigheden? 

1. ja, in lichte mate 
2. nee 
niet aanbieden: 
3. weet niet 
4. geweigerd te antwoorden 

 
- HHEALTH2 
Hoe lang vormen gezondheidsproblemen al een belemmering in uw dagelijkse 
bezigheden? 

1. meer dan 3 maanden.  
2. korter dan 3 maanden  
niet aanbieden: 
3. weet niet 
4. geweigerd te antwoorden 
 

- HHEALTH3 
Hoeveel dagen was u de afgelopen maand zo ziek dat u het bed moest houden?  

1. geen enkele dag  
2. 1 tot 3 dagen  
3. 4 tot 7 dagen  
4. meer dan 1 week, minder dan 1 maand  
5. voortdurend  
niet aanbieden: 
6. weet niet 
7. geweigerd te antwoorden 

 
- HHEALTH4 
Hoeveel dagen was u de afgelopen maand zo ziek dat u uw normale dagelijkse 
bezigheden niet kon doen?  

1. geen enkele dag  
2. 1 tot 3 dagen  
3. 4 tot 7 dagen  
4. meer dan 1 week, minder dan 1 maand  
5. voortdurend  
niet aanbieden: 
6. weet niet 
7. geweigerd te antwoorden 
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VERKREGEN HULP 
 
Hulp bij persoonlijke verzorging van respondent 
 
- HRHELPYN 
Krijgt u momenteel hulp bij uw persoonlijke verzorging?  
Toelichting: Met persoonlijke verzorging bedoelen we een van de volgende 
handelingen: wassen, baden of douchen, kleden, naar het toilet gaan, opstaan en 
gaan zitten. 

1. nee 
2. ja  
niet aanbieden: 
3. weet niet 
4. geweigerd te antwoorden 

 
- HRHELP01-12 
(Indien ja) Van wie krijgt u die hulp? (Meerdere antwoorden mogelijk!)  

1.   partner  
2.   inwonend kind 
3.   andere inwonende  
4.   uitwonend kind 
5.   overige familie buiten woning  
6.   buren/vrienden/kennissen  
7.   vrijwilligers  
8.   wijkverpleegkundige 
9.   thuiszorg (professionele zorg aan huis)  
10. particuliere hulp  
11. personeel tehuis/ziekenhuis  
12. anders nl. ……… (specificeer van wie anders u persoonlijke hulp krijgt) 

 
- HRX02-12 
Per categorie het volgende bepalen, behalve bij partner: 
Van hoeveel [cat. hulpverlener(s) in de voornoemde cat. 2-12] ontvangt u 
persoonlijke verzorging? 
 ____ 
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Wilt u de naam noemen van [cat. hulpverlener(s)] van wie u persoonlijke verzorging 
ontvangt? NB. Alleen bij in– en uitwonende kinderen. 
 
Per hulpverlener per categorie het volgende bepalen: 
 
- HRHOUR01-12 
  HRHOUR201 .. HRHOUR1205 (= uren uitgesplitst per categorie hulpverlener) 
Hoeveel uur per week persoonlijke verzorging ontvangt u van [hulpverlener] ?  
Het gaat hier uitsluitend om hulp met de persoonlijke verzorging en niet om hulp met 
huishoudelijke taken. 
 ____uur per week 

Als iemand zegt dag en nacht type dan 168 uur in; 0 = weet niet of geweigerd. 
 
- HRHOURTOT 
Hoeveel uur per week persoonlijke verzorging ontvangt u in totaal van 
[hulpverlener]? NB. Alleen bij professionele verzorgenden, als meer dan 4 personen 
zorg bieden. 
 ____uur per week 

 
- HRSEX 
Deze vraag alleen stellen bij twijfel: 
Is [hulpverlener] een man of een vrouw? 

1. man 
2. vrouw 

 
- HRSICK01-14 
(Indien HRHELPYN=nee,  dus geen hulp bij persoonlijke verzorging) 
Als u vier dagen of langer ziek of bedlegerig zou zijn, wie zou er dan voor uw 
persoonlijke verzorging zorgen? (Meerdere antwoorden mogelijk)  

1.   zelf  
2.   partner  
3.   inwonend kind   
4.   andere inwonende 
5.   uitwonend kind  
6.   overige familie buiten woning  
7.   buren/vrienden/kennissen  
8.   vrijwilligers 
9.   wijkverpleegkundige  
10. thuiszorg (professionele zorg aan huis)  
11. particuliere hulp  
12. personeel tehuis/ziekenhuis  
13. niemand 
14. anders 
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Hulp bij persoonlijke verzorging van partner (indien aanwezig) 
 
- HPHELPYN 
(Indien partner)  Krijgt uw partner momenteel hulp bij de persoonlijke verzorging?  
Toelichting: Met persoonlijke verzorging bedoelen we wassen, baden of douchen, 
kleden, naar het toilet gaan, opstaan en gaan zitten.  

1. nee 
2. ja  
niet aanbieden: 
3. weet niet 
4. geweigerd 

 
- HPHELP01-12 
(Indien ja) Van wie krijgt uw partner die hulp? (Meerdere antwoorden mogelijk)  

1. respondent zelf   
2. inwonend kind 
3. andere inwonende  
4. uitwonend kind 
5. overige familie buiten woning 
6. buren/vriend(inn)en/kennissen  
7. vrijwilligers  
8. wijkverpleegkundige  
9. thuiszorg (professionele zorg aan huis)  
10. particuliere hulp  
11. personeel tehuis/ziekenhuis  
12. anders nl. ……..  (specificeer van wie anders uw partner persoonlijke hulp    

krijgt) 
 
- HPX02-12 
Per categorie het volgende bepalen, behalve bij respondent zelf: 
Van hoeveel personen [cat. hulpverleners genoemd in voornoemde cat. 2-12] 
ontvangt uw partner persoonlijke verzorging? 

____ 

 
- HPNAME 
Wilt u de naam noemen van [hulpverlener] van wie uw partner persoonlijke 
verzorging ontvangt? NB. Alleen bij in– en uitwonende kinderen. 
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- HPSEX 
Deze vraag alleen stellen bij twijfel: 
Is  [hulpverlener] een man of een vrouw?  

1. man 
2. vrouw 

 
 - HPHOUR01-12 
Hoeveel uur per week persoonlijke verzorging ontvangt uw partner van 
[hulpverlener]?  

____uur per week 

 
Als iemand zegt dag en nacht type dan 168 uur in; 0 = weet niet of geweigerd. 
 
- HPHOURTOT 
Hoeveel uur per week persoonlijke verzorging ontvangt uw partner in totaal van 
[hulpverlener]? NB. Alleen bij professionele verzorgenden, als meer dan 4 personen 
zorg bieden. 

____uur per week 

 
- HPHLP01Y, HPHLP01M  
U heeft aangegeven dat uw partner hulp van u krijgt bij de persoonlijke verzorging. 
Sinds wanneer geeft u die hulp?  
Weet niet jaar = 2010 
Weet niet maand = 0 
 
- HPHLP01B  
Kunt u aangeven hoe belast u zich voelt door de zorg die u aan uw partner verleent? 

1. niet of nauwelijks belast 
2. enigszins belast 
3. tamelijk zwaar belast 
4. zeer zwaar belast 
5. overbelast 
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Hulp bij huishoudelijke taken (Domestic tasks) 
 
- HDHELPYN 
Krijgt u momenteel hulp bij huishoudelijke taken? 
Toelichting: Met huishoudelijke taken bedoelen we maaltijden bereiden, 
boodschappen doen, het huis schoonhouden en de vuilniszakken buiten zetten.  

1. nee 
2. ja  

  niet aanbieden: 
3. weet niet 
4. geweigerd te antwoorden 

 
- HDHELP01-12 
(Indien ja) Van wie krijgt u die hulp? (Meerdere antwoorden mogelijk)  

1. partner  
2. inwonend kind 
3. andere inwonende  
4. uitwonend kind 
5. overige familie buiten woning 
6. buren/vrienden/kennissen  
7. vrijwilligers  
8. wijkverpleegkundige  
9. thuiszorg (professionele zorg aan huis)  
10. particuliere hulp  
11. personeel tehuis/ziekenhuis  
12. anders nl. ………. (specificeer van wie anders u huishoudelijke hulp krijgt) 

 
- HDX02-12 
Per categorie het volgende bepalen, behalve bij partner: 
Van hoeveel personen [cat. hulpverlener(s) in de genoemde cat. 2-12] ontvangt u 
huishoudelijke hulp? 

____ 

 
- HDNAME 
Wilt u de naam noemen van [hulpverlener] van wie u huishoudelijke hulp ontvangt? 
NB. Alleen bij in– en uitwonende kinderen. 

____ 

 
Per hulpverlener per categorie het volgende bepalen: 
- HDHOUR01-12 
Hoeveel uur per week huishoudelijke hulp ontvangt u van [hulpverlener] ?  
Het gaat hier uitsluitend om huishoudelijke hulp. 

____uur per week 

 
Als iemand zegt dag en nacht type dan 168 uur in; 0 = weet niet of geweigerd. 
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- HDHOURTOT 
Hoeveel uur per week huishoudelijke hulp ontvangt u in totaal van [hulpverlener]? 
NB. Alleen bij professionele verzorgenden, als meer dan 4 personen zorg bieden. 

____uur per week 

 
- HDSEX 
Deze vraag alleen stellen bij twijfel: 
Is [hulpverlener] een man of een vrouw? 

1. man 
2. vrouw 

 
- HRSICK15-28 
(Indien HDHELPYN=nee,  dus geen hulp bij huishoudelijke taken) 
Als u vier dagen of langer ziek of bedlegerig zou zijn, wie zou er dan voor uw 
houshouding zorgen? (Meerdere antwoorden mogelijk)  

1. zelf  
2. partner  
3. inwonend kind  
4. andere inwonende 
5. uitwonend kind  
6. overige familie buiten woning  
7. buren/vrienden/kennissen 
8. vrijwilligers  
9. wijkverpleging (kruisvereniging)  
10. thuiszorg (professionele zorg aan huis)  
11. particuliere hulp  
12. personeel tehuis/ziekenhuis 
13. niemand 
14. anders 
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Hulp bij verpleegkundige taken (Nursing tasks) 
 
- HNHELPYN 
Krijgt u momenteel hulp bij verpleegkundige taken (hiermee bedoelen we 
wondverzorging, het inbrengen van een sonde of een katheter, het geven van 
injecties en het uitreiken of toedienen van medicatie)? 

1. nee 
2. ja  
niet aanbieden: 
3. weet niet 
4. geweigerd te antwoorden 

 
- HNHELP01-12 
(Indien ja)  Van wie krijgt u die hulp? (Meerdere antwoorden mogelijk)  

1. partner  
2. inwonend kind 
3. andere inwonende  
4. uitwonend kind 
5. overige familie buiten woning 
6. buren/vrienden/kennissen  
7. vrijwilligers  
8. wijkverpleegkundige  
9. thuiszorg (professionele zorg aan huis)  
10. particuliere hulp  
11. personeel tehuis/ziekenhuis  
12. anders nl. ............. (specificeer van wie anders u hulp krijgt bij 

verpleegkundige taken) 
 
- HNX02-12 
Per categorie het volgende bepalen, behalve bij partner: 
Van hoeveel hulpverleners in de genoemde cat. 2-12 ontvangt u hulp bij 
verpleegkundige taken? 

____  
 

- HNNAME 
Wilt u de naam noemen van [hulpverlener] van wie u hulp bij verpleegkundige taken 
ontvangt? NB. Alleen bij in– en uitwonende kinderen. 
 
- HNHOUR01-12 
Per hulpverlener per categorie het volgende bepalen: 
Hoeveel uur per week ontvangt u hulp bij verpleegkundige taken van [hulpverlener] ?  

____uur per week 

 
Als iemand zegt dag en nacht type dan 168 uur in; 0 = weet niet of geweigerd. 
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- HNHOURTOT 
Hoeveel uur per week ontvangt u hulp bij verpleegkundige taken in totaal van 
[hulpverlener]? NB. Alleen bij professionele verzorgenden, als meer dan 4 personen 
zorg bieden. 

____uur per week 

 
- HNSEX 
Deze vraag alleen stellen bij twijfel: 
Is [hulpverlener] een man of een vrouw? 

1. man 
2. vrouw 

 
Hulp bij het verplaatsen buitenshuis (Guidance) 
 
- HGHELPYN 
Krijgt u momenteel hulp bij het verplaatsen buitenshuis, maken van uitstapjes en 
bezoekjes aan familie of vrienden, contacten met de gezondheidszorg (mee naar 
bijvoorbeeld huisarts, het ziekenhuis, een therapie)? 

1. nee 
2. ja  
niet aanbieden: 
3. weet niet 
4. geweigerd te antwoorden 

 
- HGHELP01-12 
(Indien ja)  Van wie krijgt u die hulp? (Meerdere antwoorden mogelijk)  

1. partner 
2. inwonend kind 
3. andere inwonende  
4. uitwonend kind 
5. overige familie buiten woning 
6. buren/vrienden/kennissen  
7. vrijwilligers  
8. wijkverpleegkundige  
9. thuiszorg (professionele zorg aan huis)  
10. particuliere hulp  
11. personeel tehuis/ziekenhuis  
12. anders nl. ............. (specificeer van wie u anders deze hulp krijgt) 
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- HGX02-12 
Per categorie het volgende bepalen, behalve bij partner: 
Van hoeveel hulpverleners in de genoemde cat. 2-12 ontvangt u hulp bij begeleiding 
buitenshuis? 

____ 

  

- HGNAME 
Wilt u de naam noemen van [hulpverlener] van wie u hulp bij begeleiding buitenshuis 
ontvangt? NB. Alleen bij in– en uitwonende kinderen. 
 
Per hulpverlener per categorie het volgende bepalen: 
- HGHOUR01-12 
Hoeveel uur per week krijgt u begeleiding buitenshuis van [hulpverlener] ?  
Het gaat hier uitsluitend om hulp bij begeleiding buitenshuis. 

____uur per week 

 
Als iemand zegt dag en nacht type dan 168 uur in; 0 = weet niet of geweigerd. 
 
- HGHOURTOT 
Hoeveel uur per week krijgt u begeleiding buitenshuis in totaal van [hulpverlener]? 
NB. Alleen bij professionele verzorgenden, als meer dan 4 personen zorg bieden. 

____uur per week 

 
- HGSEX 
Deze vraag alleen stellen bij twijfel: 
Is [hulpverlener] een man of een vrouw? 

1. man 
2. vrouw 

 
Hulp bij het administratieve taken (Administrative tasks) 
 
- HAHELPYN 
Krijgt u momenteel hulp bij het regelen van hulp, hulpmiddelen en/of 
woningaanpassingen, en het regelen van financiële en administratieve zaken? 

1. nee 
2. ja  
niet aanbieden: 
3. weet niet 
4. geweigerd te antwoorden 
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- HAHELP01-12 
(Indien ja)  Van wie krijgt u die hulp? (Meerdere antwoorden mogelijk)  

1.   partner  
2.   inwonend kind 
3 .  andere inwonende  
4.   uitwonend kind 
5.   overige familie buiten woning 
6.   buren/vrienden/kennissen  
7.   vrijwilligers  
8.   wijkverpleegkundige  
9.   thuiszorg (professionele zorg aan huis)  
10. particuliere hulp  
11. personeel tehuis/ziekenhuis  
12. anders nl. ............. (specificeer van wie u anders deze hulp krijgt) 

 
- HAX02-12 
Per categorie het volgende bepalen, behalve bij partner: 
Van hoeveel hulpverleners in de genoemde cat. 2-12 ontvangt u administratieve 
hulp? 

____uur per week 
 

- HANAME 
Wilt u de naam noemen van [hulpverlener] van wie u deze hulp ontvangt?  
NB. Alleen bij in– en uitwonende kinderen. 
 

Per hulpverlener per categorie het volgende bepalen: 
 
- HAHOUR01-12 
Hoeveel uur per week administratieve begeleiding ontvangt u van [hulpverlener] ?  
Het gaat hier uitsluitend om administratieve hulp. 

____uur per week 

 
Als iemand zegt dag en nacht type dan 168 uur in; 0 = weet niet of geweigerd. 
 
- HAHOURTOT 
Hoeveel uur per week administratieve begeleiding ontvangt u in totaal van 
[hulpverlener]? NB. Alleen bij professionele verzorgenden, als meer dan 4 personen 
zorg bieden. 

____uur per week 
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- HASEX 
Deze vraag alleen stellen bij twijfel: 
Is [hulpverlener] een man of een vrouw? 

1. man 
2. vrouw 

 
- HPGBYN 
Betaalt u voor uw zorg uit het Persoonsgebonden Budget (PGB)? 

1. nee 
2. ja  
niet aanbieden: 
3. weet niet 
4. geweigerd te antwoorden 

 
- HPGB01-12 
(Indien ja) Aan wie betaalt u die zorg? (Meerdere antwoorden mogelijk)  

1.   partner  
2.   inwonend kind  
3 .  andere inwonende  
4.   uitwonend kind 
5.   overige familie buiten woning 
6.   buren/vrienden/kennissen  
7.   vrijwilligers  
8.   wijkverpleegkundige  
9.   thuiszorg (professionele zorg aan huis)  
10. particuliere hulp  
11. personeel tehuis/ziekenhuis  
12. anders 

 
- HCOOP1 
In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken: 
De hulpverleners waarmee ik te maken heb, werken goed samen. 

1. helemaal mee eens 
2. mee oneens 
3. noch mee eens / noch mee oneens 
4. mee eens 
5. helemaal mee eens 
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- HCOOP2 
Als zaken niet goed lopen, overleggen de hulpverleners met mij. 

1. helemaal mee eens 
2. mee oneens 
3. noch mee eens / noch mee oneens 
4. mee eens 
5. helemaal mee eens 

 
- HSUFFIC  
We hebben het over verschillende soorten hulp gehad. 
Is de hulp die u alles bij elkaar krijgt onvoldoende, gaat wel of voldoende?  

1. onvoldoende  
2. gaat wel  
3. voldoende  
 niet aanbieden: 
4. weet niet 
5. geweigerd te antwoorden 

 
Kunt u aangeven of één of meerdere van de volgende problemen bij u van 
toepassing is? 
 
- HSUFFIC1 
Ik krijg te weinig hulp. 

1. nee 
2. ja 

 
- HSUFFIC2 
Ik krijg de verkeerde vorm van hulp. 

1. nee 
2. ja 

 
- HSUFFIC3 
De hulp wordt niet goed gegeven. 

1. nee 
2. ja 

 
- HSUFFIC4 
Ik zou graag van andere personen hulp krijgen. 

1. nee 
2. ja 
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- HSUFF401-413 
(Indien HSUFFIC4 = ja) van wie? 

1.   partner  
2.   inwonend kind  
3 .  andere inwonende  
4.   uitwonend kind 
5.   overige familie buiten woning 
6.   buren/vrienden/kennissen  
7.   vrijwilligers  
8.   wijkverpleegkundige  
9.   thuiszorg (professionele zorg aan huis)  
10. particuliere hulp  
11. personeel tehuis/ziekenhuis  
12. anders 
13. niemand 

 
- HSUFFOTH 
Of is er een ander probleem van toepassing? 

 1. nee 
 2. ja, specificeer: …………… 
 

- HREGIE1 
In hoeverre kunt u zelf bepalen wie de hulp (in het huishouden, persoonlijke 
verzorging, verpleegkundige handelingen, begeleiding) verleent? 

1. laat ik helemaal aan anderen over 
2. bepaal ik enigszins zelf 
3. bepaal ik helemaal zelf 

 
- HREGIE2 
In hoeverre kunt u zelf bepalen welke hulp wordt verleend (bij het huishouden, 
persoonlijke verzorging, verpleegkundige handelingen, begeleiding)? 

1. laat ik helemaal aan anderen over 
2. bepaal ik enigszins zelf 
3. bepaal ik helemaal zelf 

 
- HREGIE3 
In hoeverre kunt u zelf bepalen op welk moment (van de dag of week) de hulp wordt 
verleend? 

1. laat ik helemaal aan anderen over 
2. bepaal ik enigszins zelf 
3. bepaal ik helemaal zelf 
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- HREGIE4 
In hoeverre vindt u het belangrijk om de zorgverlening zelf te bepalen? 

1. heel onbelangrijk 
2. onbelangrijk 
3. niet belangrijk / niet onbelangrijk 
4. belangrijk 
5. heel belangrijk 
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LAS3B033 
 
HULPBEHOEFTE  
 
- BHEALTH1 
Vormen gezondheidsproblemen een belemmering in uw dagelijkse bezigheden? 

1.  ja, in sterke mate 
2.  ja, in lichte mate 
3. nee 
niet aanbieden: 
4. weet niet 
5. geweigerd te antwoorden 

 
- BHEALTH2 
Hoe lang vormen gezondheidsproblemen al een belemmering in uw dagelijkse 
bezigheden? 

1. meer dan 3 maanden.  
2. korter dan 3 maanden  
niet aanbieden: 
3. weet niet 
4. geweigerd te antwoorden 

 
- BHEALTH3 
Hoeveel dagen was u de afgelopen maand zo ziek dat u het bed moest houden?  

1. geen enkele dag  
2. 1 tot 3 dagen  
3. 4 tot 7 dagen  
4. meer dan 1 week, minder dan 1 maand  
5. voortdurend  
niet aanbieden: 
6. weet niet 
7. geweigerd te antwoorden 
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- BHEALTH4 
Hoeveel dagen was u de afgelopen maand zo ziek dat u uw normale dagelijkse 
bezigheden niet kon doen?  

1. geen enkele dag  
2. 1 tot 3 dagen  
3. 4 tot 7 dagen  
4. meer dan 1 week, minder dan 1 maand  
5. voortdurend  
niet aanbieden: 
6. weet niet 
7. geweigerd te antwoorden 

 
VERKREGEN HULP 
 
Hulp bij persoonlijke verzorging van respondent 
 
- BRHELPYN 
Krijgt u momenteel hulp bij uw persoonlijke verzorging?  
Toelichting: Met persoonlijke verzorging bedoelen we een van de volgende 
handelingen: wassen, baden of douchen, kleden, naar het toilet gaan, opstaan en 
gaan zitten. 

1. nee 
2. ja  
niet aanbieden: 
3. weet niet 
4. geweigerd te antwoorden 

 
- BRHELP01-12 
(Indien ja) Van wie krijgt u die hulp? (Meerdere antwoorden mogelijk!)  

1.   partner  
2.   inwonend kind 
3.   andere inwonende  
4.   uitwonend kind 
5.   overige familie buiten woning  
6.   buren/vrienden/kennissen  
7.   vrijwilligers  
8.   wijkverpleegkundige 
9.   thuiszorg (professionele zorg aan huis)  
10. particuliere hulp  
11. personeel tehuis/ziekenhuis  
12. anders nl. ……… (specificeer van wie anders u persoonlijke hulp krijgt) 
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Per hulpverlener per categorie het volgende bepalen: 
 
- BRHOUR01-12 
Hoeveel uur per week persoonlijke verzorging ontvangt u van [hulpverlener] ?  
Het gaat hier uitsluitend om hulp met de persoonlijke verzorging en niet om hulp met 
huishoudelijke taken. 
 ____uur per week 

 
Als iemand zegt dag en nacht type dan 168 uur in; 0 = weet niet of geweigerd. 
 
- BRHOURTOT (Calculated by system) 
Hoeveel uur per week persoonlijke verzorging ontvangt respondent in totaal: 
 ____uur per week 

 
- BRSICK01-14  
(Indien HRHELPYN=nee,  dus geen hulp bij persoonlijke verzorging) 
Als u vier dagen of langer ziek of bedlegerig zou zijn, wie zou er dan voor uw 
persoonlijke verzorging zorgen? (Meerdere antwoorden mogelijk)  

1. zelf  
2. partner  
3. inwonend kind   
4. andere inwonende 
5. uitwonend kind  
6. overige familie buiten woning  
7. buren/vrienden/kennissen  
8. vrijwilligers 
9. wijkverpleegkundige  
10. thuiszorg (professionele zorg aan huis)  
11. particuliere hulp  
12. personeel tehuis  
13. niemand 
14. anders nl. ………. (specificeer van wie anders u huishoudelijke hulp zou 

krijgen) 
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Hulp bij persoonlijke verzorging van partner (indien aanwezig) 
 
- BPHELPYN 
(Indien partner) Krijgt uw partner momenteel hulp bij de persoonlijke verzorging? 
Toelichting: Met persoonlijke verzorging bedoelen een van de volgende handelingen: 
we wassen, baden of douchen, kleden, naar het toilet gaan, opstaan en gaan zitten.  

1. nee 
2. ja 
niet aanbieden: 
3. weet niet 
4. geweigerd 

 
- BPHELP01-12 
(Indien ja)  Van wie krijgt uw partner die hulp? (Meerdere antwoorden mogelijk)  

1. respondent zelf   
2. inwonend kind 
3. andere inwonende  
4. uitwonend kind 
5. overige familie buiten woning 
6. buren/vriend(inn)en/kennissen  
7. vrijwilligers  
8. wijkverpleegkundige  
9. thuiszorg (professionele zorg aan huis)  
10. particuliere hulp  
11. personeel tehuis/ziekenhuis  
12. anders nl. ……..  (specificeer van wie anders uw partner persoonlijke hulp    

krijgt) 
 
 - BPHOUR01-12 
Hoeveel uur per week persoonlijke verzorging ontvangt uw partner van 
[hulpverlener]?  

____uur per week 

 
Als iemand zegt dag en nacht type dan 168 uur in; 0 = weet niet of geweigerd. 
 
- BPHOURTOT (Calculated by system) 
Hoeveel uur per week persoonlijke verzorging ontvangt partner: 

____uur per week 

 
- BPHLP01Y, BPHLP01M  
U heeft aangegeven dat uw partner hulp van u krijgt bij de persoonlijke verzorging. 
Sinds wanneer geeft u die hulp?  
Weet niet jaar = 2013 
Weet niet maand = 0 
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- BPHLP01B  
Kunt u aangeven hoe belast u zich voelt door de zorg die u aan uw partner verleent? 

1. niet of nauwelijks belast 
2. enigszins belast 
3. tamelijk zwaar belast 
4. zeer zwaar belast 
5. overbelast 

 
 
Hulp bij huishoudelijke taken (Domestic tasks) 
 
- BDHELPYN 
Krijgt u momenteel hulp bij huishoudelijke taken? 
Toelichting: Met huishoudelijke taken bedoelen we maaltijden bereiden, 
boodschappen doen, het huis schoonhouden en de vuilniszakken buiten zetten.  

1. nee 
2. ja 
niet aanbieden: 
3. weet niet 
4. geweigerd 

 
- BDHELP01-12 
(Indien ja) Van wie krijgt u die hulp? (Meerdere antwoorden mogelijk)  

1.   partner  
2.   inwonend kind 
3 .  andere inwonende  
4.   uitwonend kind 
5.   overige familie buiten woning 
6.   buren/vrienden/kennissen  
7.   vrijwilligers  
8.   wijkverpleegkundige  
9.   thuiszorg (professionele zorg aan huis)  
10. particuliere hulp  
11. personeel tehuis/ziekenhuis  
12. anders nl. ………. (specificeer van wie anders u huishoudelijke hulp krijgt) 

 
Per hulpverlener per categorie het volgende bepalen: 
 
- BDHOUR01-12 
Hoeveel uur per week huishoudelijke hulp ontvangt u van [hulpverlener] ?  
Het gaat hier uitsluitend om huishoudelijke hulp. 

____uur per week 

 
Als iemand zegt dag en nacht type dan 168 uur in; 0 = weet niet of geweigerd. 
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- BDHOURTOT (Calculated by system) 
Hoeveel uur per week huishoudelijke hulp ontvangt respondent in totaal: 

____uur per week 

 
 
- BRSICK15-28  
(Indien BDHELPYN=nee,  dus geen hulp bij huishoudelijke taken) 
Als u vier dagen of langer ziek of bedlegerig zou zijn, wie zou er dan voor uw 
houshouding zorgen? (Meerdere antwoorden mogelijk)  

1. zelf  
2. partner  
3. inwonend kind  
4. andere inwonende 
5. uitwonend kind  
6. overige familie buiten woning  
7. buren/vrienden/kennissen 
8. vrijwilligers  
9. wijkverpleging (kruisvereniging)  
10. thuiszorg (professionele zorg aan huis)  
11. particuliere hulp  
12. personeel tehuis/ziekenhuis 
13. niemand 
14. anders nl. ………. (specificeer van wie anders u huishoudelijke hulp zou 

krijgen) 
 

 
Hulp bij verpleegkundige taken (Nursing tasks) 
 
- BNHELPYN 
Krijgt u momenteel hulp bij verpleegkundige taken (hiermee bedoelen we 
wondverzorging, het inbrengen van een sonde of een katheter, het geven van 
injecties en het uitreiken of toedienen van medicatie)? 

1. nee 
2. ja 
niet aanbieden: 
3. weet niet 
4. geweigerd 
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- BNHELP01-12 
(Indien ja) Van wie krijgt u die hulp? (Meerdere antwoorden mogelijk)  

1. partner  
2. inwonend kind 
3. andere inwonende  
4. uitwonend kind 
5. overige familie buiten woning 
6. buren/vrienden/kennissen  
7. vrijwilligers  
8. wijkverpleegkundige  
9. thuiszorg (professionele zorg aan huis)  
10. particuliere hulp  
11. personeel tehuis/ziekenhuis  
12. anders nl. ............. (specificeer van wie anders u hulp krijgt bij 

verpleegkundige taken) 
 
- BNHOUR01-12 
Per hulpverlener per categorie het volgende bepalen: 
Hoeveel uur per week ontvangt u hulp bij verpleegkundige taken van [hulpverlener] ?  

____uur per week 

 
Als iemand zegt dag en nacht type dan 168 uur in; 0 = weet niet of geweigerd. 
 
- BNHOURTOT (Calculated by system) 
Hoeveel uur per week hulp bij verpleegkundige taken ontvangt respondent in totaal: 

____uur per week 

 
- BSUFFIC  
We hebben het over verschillende soorten hulp gehad. 
Is de hulp die u alles bij elkaar krijgt onvoldoende, gaat wel of voldoende?  

1. onvoldoende  
2. gaat wel  
3. voldoende 
 niet aanbieden 
4. weet niet 
5. geweigerd te antwoorden 

 
Kunt u aangeven of één of meerdere van de volgende problemen bij u van 
toepassing is? 
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- BSUFFIC1 
Ik krijg te weinig hulp. 

1. nee 
2. ja 

 
- BSUFFIC2 
Ik krijg de verkeerde vorm van hulp. 

1. nee 
2. ja 

 
- BSUFFIC3 
De hulp wordt niet goed gegeven. 

1. nee 
2. ja 

 
- BSUFFIC4 
Ik zou graag van andere personen hulp krijgen. 

1. nee 
2. ja 

 
- BSUFF401-413 
(Indien BSUFFIC4=ja) van wie? 

1. partner  
2. inwonend kind  
3. andere inwonende  
4. uitwonend kind 
5. overige familie buiten woning 
6. buren/vrienden/kennissen  
7. vrijwilligers  
8. wijkverpleging (kruisvereniging) 
9. bejaardenhulp/gezinsverzorging/alphahulp 
10. particuliere hulp  
11. personeel tehuis/ziekenhuis  
12. anders nl. ………. (Specificeer van wie anders u hulp krijgt) 
13. niemand 
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- BSUFFOTH 
Of is er een ander probleem van toepassing? 

 1. nee 
 2. ja, specificeer ander probleem: …………… 
 

- BREGIE1 
In hoeverre kunt u zelf bepalen wie de hulp (in het huishouden, persoonlijke 
verzorging, verpleegkundige handelingen) verleent? 

1. laat ik helemaal aan anderen over 
2. bepaal ik enigszins zelf 
3. bepaal ik helemaal zelf 

 
- BREGIE2 
In hoeverre kunt u zelf bepalen welke hulp wordt verleend (bij het huishouden, 
persoonlijke verzorging, verpleegkundige handelingen)? 

1. laat ik helemaal aan anderen over 
2. bepaal ik enigszins zelf 
3. bepaal ik helemaal zelf 

 
- BREGIE3 
In hoeverre kunt u zelf bepalen op welk moment (van de dag of week) de hulp wordt 
verleend? 

1. laat ik helemaal aan anderen over 
2. bepaal ik enigszins zelf 
3. bepaal ik helemaal zelf 

 
- BREGIE4 
In hoeverre vindt u het belangrijk om de zorgverlening zelf te bepalen? 

1. heel onbelangrijk 
2. onbelangrijk 
3. niet belangrijk / niet onbelangrijk 
4. belangrijk 
5. heel belangrijk 
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LASMB033 
 
VERKREGEN HULP 
 
Hulp bij persoonlijke verzorging van respondent 
 
- BRHELPYN 
Krijgt u momenteel hulp bij uw persoonlijke verzorging?  
Toelichting: Met persoonlijke verzorging bedoelen we een van de volgende 
handelingen: wassen, baden of douchen, kleden, naar het toilet gaan, opstaan en 
gaan zitten. 

1. nee 
2. ja  
 niet aanbieden 
3. weet niet 
4. geweigerd te antwoorden 

 
- BRHELP01-12 
(Indien ja) Van wie krijgt u die hulp? (Meerdere antwoorden mogelijk)  

1.   partner  
2.   inwonend kind 
3.   andere inwonende  
4.   uitwonend kind 
5.   overige familie buiten woning  
6.   buren/vrienden/kennissen  
7.   vrijwilligers  
8.   wijkverpleegkundige 
9.   thuiszorg (professionele zorg aan huis)  
10. particuliere hulp  
11. personeel tehuis/ziekenhuis  
12. anders nl. ……… (specificeer van wie anders u persoonlijke hulp krijgt) 

 
 
Per hulpverlener per categorie het volgende bepalen: 
 
- BRHOUR01-12 
Hoeveel uur per week persoonlijke verzorging ontvangt u van [hulpverlener] ?  
Het gaat hier uitsluitend om hulp met de persoonlijke verzorging en niet om hulp met 
huishoudelijke taken. 
 ____uur per week 

 
Als iemand zegt dag en nacht type dan 168 uur in; 0 = weet niet of geweigerd. 
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Hulp bij persoonlijke verzorging van partner (indien aanwezig) 
 
- BPHELPYN 
(Indien partner)  Krijgt uw partner momenteel hulp bij de persoonlijke verzorging?  
Toelichting: Met persoonlijke verzorging bedoelen we wassen, baden of douchen, 
kleden, naar het toilet gaan, opstaan en gaan zitten.  

1. nee 
2. ja  
niet aanbieden: 
3. weet niet 
4. geweigerd 

 
- BPHELP01-12 
(Indien ja) Van wie krijgt uw partner die hulp? (Meerdere antwoorden mogelijk)  

1. respondent zelf 
2. inwonend kind 
3. andere inwonende 
4. uitwonend kind 
5. overige familie buiten woning 
6. buren/vriend(inn)en/kennissen  
7. vrijwilligers  
8. wijkverpleegkundige  
9. thuiszorg (professionele zorg aan huis)  
10. particuliere hulp  
11. personeel tehuis/ziekenhuis  
12. anders nl. ……..  (specificeer van wie anders uw partner persoonlijke hulp    

krijgt) 
 
 - BPHOUR01-12 
Hoeveel uur per week persoonlijke verzorging ontvangt uw partner van 
[hulpverlener]?  

____uur per week 

 
Als iemand zegt dag en nacht type dan 168 uur in; 0 = weet niet of geweigerd. 
 
- BPHOURTOT 
Hoeveel uur per week persoonlijke verzorging ontvangt uw partner in totaal van 
[hulpverlener]? NB. Alleen bij professionele verzorgenden, als meer dan 4 personen 
zorg bieden. 

____uur per week 
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Hulp bij huishoudelijke taken (Domestic tasks) 
 
- BDHELPYN 
Krijgt u momenteel hulp bij huishoudelijke taken? 
Toelichting: Met huishoudelijke taken bedoelen we maaltijden bereiden, 
boodschappen doen, het huis schoonhouden en de vuilniszakken buiten zetten.  

1. nee 
2. ja  
niet aanbieden: 
3. weet niet 
4. geweigerd te antwoorden 

 
- BDHELP01-12 
(Indien ja) Van wie krijgt u die hulp? (Meerdere antwoorden mogelijk)  

1. partner 
2. inwonend kind 
3. andere inwonende  
4. uitwonend kind 
5. overige familie buiten woning 
6. buren/vrienden/kennissen  
7. vrijwilligers  
8. wijkverpleegkundige  
9. thuiszorg (professionele zorg aan huis)  
10. particuliere hulp  
11. personeel tehuis/ziekenhuis  
12. anders nl. ………. (specificeer van wie anders u huishoudelijke hulp krijgt) 

 
Per hulpverlener per categorie het volgende bepalen: 
 
- BDHOUR01-12 
Hoeveel uur per week huishoudelijke hulp ontvangt u van [hulpverlener] ?  
Het gaat hier uitsluitend om huishoudelijke hulp. 

____uur per week 

 
Als iemand zegt dag en nacht type dan 168 uur in; 0 = weet niet of geweigerd. 
 
Hulp bij verpleegkundige taken (Nursing tasks) 
 
- BNHELPYN 
Krijgt u momenteel hulp bij verpleegkundige taken (hiermee bedoelen we 
wondverzorging, het inbrengen van een sonde of een katheter, het geven van 
injecties en het uitreiken of toedienen van medicatie)? 

1. nee 
2. ja  
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niet aanbieden: 
3. weet niet 
4. geweigerd te antwoorden 

 
- BNHELP01-12 
(Indien ja)  Van wie krijgt u die hulp? (Meerdere antwoorden mogelijk)  

1. partner 
2. inwonend kind 
3. andere inwonende  
4. uitwonend kind 
5. overige familie buiten woning 
6. buren/vrienden/kennissen  
7. vrijwilligers 
8. wijkverpleegkundige 
9. thuiszorg (professionele zorg aan huis) 
10. particuliere hulp 
11. personeel tehuis/ziekenhuis 
12. anders nl. ............. (specificeer van wie anders u hulp krijgt bij 

verpleegkundige taken) 
 
Per hulpverlener per categorie het volgende bepalen: 
 
- BNHOUR01-12 
Hoeveel uur per week ontvangt u hulp bij verpleegkundige taken van [hulpverlener] ?  

____uur per week 

 
Als iemand zegt dag en nacht type dan 168 uur in; 0 = weet niet of geweigerd. 
 
- BSUFFIC  
We hebben het over verschillende soorten hulp gehad. 
Is de hulp die u alles bij elkaar krijgt onvoldoende, gaat wel of voldoende?  

1. onvoldoende  
2. gaat wel  
3. voldoende  
 niet aanbieden: 
3. weet niet 
4. geweigerd te antwoorden 

 
Kunt u aangeven of één of meerdere van de volgende problemen bij u van 
toepassing is? 
 
- BSUFFIC1 
Ik krijg te weinig hulp. 

1. nee 
2. ja 
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- BSUFFIC2 
Ik krijg de verkeerde vorm van hulp. 

1. nee 
2. ja 

 
- BSUFFIC3 
De hulp wordt niet goed gegeven. 

1. nee 
2. ja 

 
- BSUFFIC4 
Ik zou graag van andere personen hulp krijgen. 

1. nee 
2. ja 

 
- BSUFF401-413 
(Indien BSUFFIC4 = ja) van wie? 

1.   partner  
2.   inwonend kind  
3 .  andere inwonende  
4.   uitwonend kind 
5.   overige familie buiten woning 
6.   buren/vrienden/kennissen  
7.   vrijwilligers  
8.   wijkverpleegkundige  
9.   thuiszorg (professionele zorg aan huis)  
10. particuliere hulp  
11. personeel tehuis/ziekenhuis  
12. anders, specificeer: …………… 
13. niemand 

 
- BREGIE1 
In hoeverre kunt u zelf bepalen wie de hulp (in het huishouden, persoonlijke 
verzorging, verpleegkundige handelingen, begeleiding) verleent? 

1. laat ik helemaal aan anderen over 
2. bepaal ik enigszins zelf 
3. bepaal ik helemaal zelf 

 
- BREGIE2 
In hoeverre kunt u zelf bepalen welke hulp wordt verleend (bij het huishouden, 
persoonlijke verzorging, verpleegkundige handelingen)? 

1. laat ik helemaal aan anderen over 
2. bepaal ik enigszins zelf 
3. bepaal ik helemaal zelf 
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- BREGIE3 
In hoeverre kunt u zelf bepalen op welk moment (van de dag of week) de hulp wordt 
verleend? 

1. laat ik helemaal aan anderen over 
2. bepaal ik enigszins zelf 
3. bepaal ik helemaal zelf 

 
- BREGIE4 
In hoeverre vindt u het belangrijk om de zorgverlening zelf te bepalen? 

1. heel onbelangrijk 
2. onbelangrijk 
3. niet belangrijk / niet onbelangrijk 
4. belangrijk 
5. heel belangrijk 
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LASAI033 
 
HULPBEHOEFTE 
 
- IHEALTH1 
Vormen gezondheidsproblemen een belemmering in uw dagelijkse bezigheden? 

1. ja, in lichte mate 
2. nee 
niet aanbieden: 
3. weet niet 
4. geweigerd te antwoorden 

 
- IHEALTH2 
Hoe lang vormen gezondheidsproblemen al een belemmering in uw dagelijkse 
bezigheden? 

1. meer dan 3 maanden.  
2. korter dan 3 maanden  
niet aanbieden: 
3. weet niet 
4. geweigerd te antwoorden 
 

- IHEALTH3 
Hoeveel dagen was u de afgelopen maand zo ziek dat u het bed moest houden?  

1. geen enkele dag  
2. 1 tot 3 dagen  
3. 4 tot 7 dagen  
4. meer dan 1 week, minder dan 1 maand  
5. voortdurend  
niet aanbieden: 
6. weet niet 
7. geweigerd te antwoorden 

 
- IHEALTH4 
Hoeveel dagen was u de afgelopen maand zo ziek dat u uw normale dagelijkse 
bezigheden niet kon doen?  

1. geen enkele dag  
2. 1 tot 3 dagen  
3. 4 tot 7 dagen  
4. meer dan 1 week, minder dan 1 maand  
5. voortdurend  
niet aanbieden: 
6. weet niet 
7. geweigerd te antwoorden 
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VERKREGEN HULP 
 
Hulp bij persoonlijke verzorging van respondent 
 
- IRHELPYN 
Krijgt u momenteel hulp bij uw persoonlijke verzorging?  
Toelichting: Met persoonlijke verzorging bedoelen we een van de volgende 
handelingen: wassen, baden of douchen, kleden, naar het toilet gaan, opstaan en 
gaan zitten. 

1. nee 
2. ja  
niet aanbieden: 
3. weet niet 
4. geweigerd te antwoorden 

 
- IRHELP01-12 
(Indien ja) Van wie krijgt u die hulp? (Meerdere antwoorden mogelijk!)  

01. partner  
02. inwonend kind 
03. andere inwonende  
04. uitwonend kind 
05. overige familie buiten woning  
6A. buren 
6B. vrienden/kennissen  
07. vrijwilligers  
08. wijkverpleegkundige 
09. thuiszorg (professionele zorg aan huis)  
10. particuliere hulp  
11. personeel tehuis/ziekenhuis  
12. anders nl. ……… (specificeer van wie anders u persoonlijke hulp krijgt) 

 
Per hulpverlener per categorie het volgende bepalen: 
- IRHOUR01-12 
Hoeveel uur per week persoonlijke verzorging ontvangt u van [hulpverlener] ?  
Het gaat hier uitsluitend om hulp met de persoonlijke verzorging en niet om hulp met 
huishoudelijke taken. 
 ____uur per week 

 
Als iemand zegt dag en nacht type dan 168 uur in; 0 = weet niet of geweigerd. 
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- IRHOURTOT (Calculated by system) 
Hoeveel uur per week persoonlijke verzorging ontvangt respondent in totaal: 
 ____uur per week 
 
 
- IRSICK01-14B 
(Indien IRHELPYN=nee,  dus geen hulp bij persoonlijke verzorging) 
Als u vier dagen of langer ziek of bedlegerig zou zijn, wie zou er dan voor uw 
persoonlijke verzorging zorgen? (Meerdere antwoorden mogelijk)  

01. zelf  
02. partner  
03. inwonend kind   
04. andere inwonende 
05. uitwonend kind  
06. overige familie buiten woning  
07A. buren 
07B. vrienden/kennissen  
08. vrijwilligers 
09. wijkverpleegkundige  
10. thuiszorg (professionele zorg aan huis)  
11. particuliere hulp  
12. personeel tehuis  
13. niemand 
14A. anders nl. ……… (specificeer van wie de respondent persoonlijke 

verzorging zou krijgen) 
14B. R weet niet 
 
 

Hulp bij persoonlijke verzorging van partner (indien partner aanwezig) 
 
- IPHELPYN 
(Indien partner)  Krijgt uw partner momenteel hulp bij de persoonlijke verzorging?  
Toelichting: Met persoonlijke verzorging bedoelen we wassen, baden of douchen, 
kleden, naar het toilet gaan, opstaan en gaan zitten.  

1. nee 
2. ja  
niet aanbieden: 
3. weet niet 
4. geweigerd 
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- IPHELP01-12 
(Indien ja)  Van wie krijgt uw partner die hulp? (Meerdere antwoorden mogelijk)  

01. respondent zef 
2. inwonend kind 
03. andere inwonende  
4. uitwonend kind 
05. overige familie buiten woning 
6A. buren 
6B. vrienden /kennissen  
07. vrijwilligers  
08. wijkverpleegkundige  
09. thuiszorg (professionele zorg aan huis)  
10. particuliere hulp  
11. personeel tehuis/ziekenhuis  
12. anders nl. ……… (specificeer van wie anders uw partner persoonlijke 

hulp krijgt) 
 

- IPHOUR01-12 
Hoeveel uur per week persoonlijke verzorging ontvangt uw partner van 
[hulpverlener]?  

____uur per week 

 
Als iemand zegt dag en nacht type dan 168 uur in; 0 = weet niet of geweigerd. 
 
- IPHOURTOT (Calculated by system) 
Hoeveel uur per week persoonlijke verzorging ontvangt partner in totaal: 
 ____uur per week 
 
- IPHLP01Y, IPHLP01M  
U heeft aangegeven dat uw partner hulp van u krijgt bij de persoonlijke verzorging. 
Sinds wanneer geeft u deze hulp?  
Weet niet jaar = 2013 
Weet niet maand = 0 
 
- IPHLP01B  
Kunt u aangeven hoe belast u zich voelt door de zorg die u aan uw partner verleent? 

1. niet of nauwelijks belast 
2. enigszins belast 
3. tamelijk zwaar belast 
4. zeer zwaar belast 
5. overbelast 
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Hulp bij huishoudelijke taken (Domestic tasks) 
 
- IDHELPYN 
Krijgt u momenteel hulp bij huishoudelijke taken? 
Toelichting: Met huishoudelijke taken bedoelen we maaltijden bereiden, 
boodschappen doen, het huis schoonhouden en de vuilniszakken buiten zetten.  

1. nee 
2. ja  
niet aanbieden: 
3. weet niet 
4. geweigerd te antwoorden 

 
- IDHELP01-12 
(Indien ja) Van wie krijgt u die hulp? (Meerdere antwoorden mogelijk)  

01. partner  
02. inwonend kind 
03. andere inwonende  
04. uitwonend kind 
05. overige familie buiten woning  
6A. buren 
6B. vrienden/kennissen  
07. vrijwilligers  
08. wijkverpleegkundige 
09. thuiszorg (professionele zorg aan huis)  
10. particuliere hulp  
11. personeel tehuis/ziekenhuis  
12. anders nl. ……… (specificeer van wie anders u huishoudelijke hulp 

krijgt) 
 
Per hulpverlener per categorie het volgende bepalen: 
- IDHOUR01-12 
Hoeveel uur per week huishoudelijke hulp ontvangt u van [hulpverlener] ?  
Het gaat hier uitsluitend om huishoudelijke hulp. 

____uur per week 

 
Als iemand zegt dag en nacht type dan 168 uur in; 0 = weet niet of geweigerd. 
 
- IDHOURTOT (Calculated by system) 
Hoeveel uur per week huishoudelijke hulp ontvangt respondent in totaal: 
 ____uur per week 
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- IRSICK15-28B 
(Indien IDHELPYN=nee,  dus geen hulp bij huishoudelijke taken) 
Als u vier dagen of langer ziek of bedlegerig zou zijn, wie zou er dan voor uw 
houshouding zorgen? (Meerdere antwoorden mogelijk)  

15. zelf  
16. partner  
17. inwonend kind   
18. andere inwonende 
19. uitwonend kind  
20. overige familie buiten woning  
21A. buren 
21B. vrienden/kennissen  
22. vrijwilligers 
23. wijkverpleegkundige  
24. thuiszorg (professionele zorg aan huis)  
25. particuliere hulp  
26. personeel tehuis  
27. niemand 
28A. anders nl. ……… (specificeer van wie de respondent huishoudelijke 

hulp zou krijgen) 
28B. R weet niet 

 
 
Hulp bij verpleegkundige taken (Nursing tasks) 
 
- INHELPYN 
Krijgt u momenteel hulp bij verpleegkundige taken (hiermee bedoelen we 
wondverzorging, het inbrengen van een sonde of een katheter, het geven van 
injecties en het uitreiken of toedienen van medicatie)? 

1. nee 
2. ja  
niet aanbieden: 
3. weet niet 
4. geweigerd te antwoorden 
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- INHELP01-12 
(Indien ja) Van wie krijgt u die hulp? (Meerdere antwoorden mogelijk)   

01. partner  
02. inwonend kind 
03. andere inwonende  
04. uitwonend kind 
05. overige familie buiten woning  
6A. buren 
6B. vrienden/kennissen  
07. vrijwilligers  
08. wijkverpleegkundige 
09. thuiszorg (professionele zorg aan huis)  
10. particuliere hulp  
11. personeel tehuis/ziekenhuis  
12. anders nl. ……… (specificeer van wie anders u hulp krijgt bij 

verpleegkundige taken) 
 
- INHOUR01-12 
Per hulpverlener per categorie het volgende bepalen: 
Hoeveel uur per week ontvangt u hulp bij verpleegkundige taken van [hulpverlener] ?  

____uur per week 

 
Als iemand zegt dag en nacht type dan 168 uur in; 99 = weet niet of geweigerd. 
 
- INHOURTOT (Calculated by system) 
Hoeveel uur per week ontvangt respondent in totaal hulp bij verpleegkundige taken: 
 ____uur per week 
 
 
Hulp bij het verplaatsen buitenshuis (Guidance) 
 
- IGHELPYN 
Krijgt u momenteel hulp bij het verplaatsen buitenshuis, maken van uitstapjes en 
bezoekjes aan familie of vrienden, contacten met de gezondheidszorg (mee naar 
bijvoorbeeld huisarts, het ziekenhuis, een therapie)? 

1. nee 
2. ja  
 niet aanbieden: 
3. weet niet 
4. geweigerd te antwoorden 
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- IGHELP01-12 
(Indien ja)  Van wie krijgt u die hulp? (Meerdere antwoorden mogelijk)  

01. partner  
02. inwonend kind 
03. andere inwonende  
04. uitwonend kind 
05. overige familie buiten woning  
6A. buren 
6B. vrienden/kennissen  
07. vrijwilligers  
08. wijkverpleegkundige 
09. thuiszorg (professionele zorg aan huis)  
10. particuliere hulp  
11. personeel tehuis/ziekenhuis  
12. anders nl. ……… (specificeer van wie anders u deze hulp krijgt) 

 
- IGHOUR01-12 
Hoeveel uur per week krijgt u begeleiding buitenshuis van [hulpverlener] ?  
Het gaat hier uitsluitend om hulp bij begeleiding buitenshuis. 

____uur per week 

 
Als iemand zegt dag en nacht type dan 168 uur in; 99 = weet niet of geweigerd. 
 
- IGHOURTOT (Calculated by system) 
Hoeveel uur per week ontvangt respondent in totaal hulp bij begeleiding 
buitenshuis?: 
 ____uur per week 
 
Hulp bij het administratieve taken (Administrative tasks) 
 
- IAHELPYN 
Krijgt u momenteel hulp bij het regelen van hulp, hulpmiddelen en/of 
woningaanpassingen, en het regelen van financiële en administratieve zaken? 

1. nee 
2. ja  
 niet aanbieden: 
3. weet niet 
4. geweigerd te antwoorden 
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- IAHELP01-12 
(Indien ja)  Van wie krijgt u die hulp? (Meerdere antwoorden mogelijk)  

01. partner  
02. inwonend kind 
03. andere inwonende  
04. uitwonend kind 
05. overige familie buiten woning  
6A. buren 
6B. vrienden/kennissen  
07. vrijwilligers  
08. wijkverpleegkundige 
09. thuiszorg (professionele zorg aan huis)  
10. particuliere hulp  
11. personeel tehuis/ziekenhuis  
12. anders nl. ……… (specificeer van wie anders u deze hulp krijgt) 

 
- IAHOUR01-12 
Hoeveel uur per week administratieve begeleiding ontvangt u van [hulpverlener] ?  
Het gaat hier uitsluitend om administratieve hulp. 

____uur per week 

 
Als iemand zegt dag en nacht type dan 168 uur in; 99 = weet niet of geweigerd. 
 
- IAHOURTOT (Calculated by system) 
Hoeveel uur per week administratieve begeleiding ontvangt respondent in totaal?: 
 ____uur per week 
 
- IHHNIC 
Van hoeveel verschillende personen in uw huishouden, familie, buurt, en vrienden- 
en kennissenkring, krijgt u hulp aan huis? 
(aantal noemen) 
 
- IHHNVOL 
Van hoeveel verschillende vrijwilligers krijgt u hulp aan huis? 
(aantal noemen) 
 
- IHHNPROF 
Van hoeveel verschillende professionele hulpverleners krijgt u hulp aan huis? 
(aantal noemen) 
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- ISUFFIC  
We hebben het over verschillende soorten hulp gehad. 
Is de hulp die u alles bij elkaar krijgt onvoldoende, gaat wel of voldoende?  

1. onvoldoende  
2. gaat wel  
3. voldoende  
 niet aanbieden: 
3. weet niet 
4. geweigerd te antwoorden 
 

- IHN1 
Zou u graag (meer) hulp willen bij huishoudelijke taken? 

1. nee, ik heb geen behoefte aan hulp hierbij 
2. nee, ik krijg voldoende uren van deze hulp 
3. ja, ik wil graag meer uren hulp hierbij 

 
- IHN2 
Zou u graag (meer) hulp willen bij persoonlijke verzorging? 

1. nee, ik heb geen behoefte aan hulp hierbij 
2. nee, ik krijg voldoende uren van deze hulp 
3. ja, ik wil graag meer uren hulp hierbij 

 
- IHN3 
Zou u graag (meer) hulp willen bij verpleging? 

1. nee, ik heb geen behoefte aan hulp hierbij 
2. nee, ik krijg voldoende uren van deze hulp 
3. ja, ik wil graag meer uren hulp hierbij 

 
- IHN4 
Zou u graag (meer) hulp willen bij begeleiding (naar activiteiten en bezoek)? 

1. nee, ik heb geen behoefte aan hulp hierbij 
2. nee, ik krijg voldoende uren van deze hulp 
3. ja, ik wil graag meer uren hulp hierbij 

 
- IHN5 
Zou u graag (meer) hulp willen bij psychische klachten? 

1. nee, ik heb geen behoefte aan hulp hierbij 
2. nee, ik krijg voldoende uren van deze hulp 
3. ja, ik wil graag meer uren hulp hierbij 

 
- IHN6 
Zou u graag (meer) hulp willen bij lichamelijke klachten? 

1. nee, ik heb geen behoefte aan hulp hierbij 
2. nee, ik krijg voldoende uren van deze hulp 
3. ja, ik wil graag meer uren hulp hierbij 
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- IREGIE1 
In hoeverre kunt u zelf bepalen wie de hulp (in het huishouden, persoonlijke 
verzorging, verpleegkundige handelingen, begeleiding) verleent? 

1. laat ik helemaal aan anderen over 
2. bepaal ik enigszins zelf 
3. bepaal ik helemaal zelf 

 
- IREGIE2 
In hoeverre kunt u zelf bepalen welke hulp wordt verleend (bij het huishouden, 
persoonlijke verzorging, verpleegkundige handelingen, begeleiding)? 

1. laat ik helemaal aan anderen over 
2. bepaal ik enigszins zelf 
3. bepaal ik helemaal zelf 

 
- IREGIE3 
In hoeverre kunt u zelf bepalen op welk moment (van de dag of week) de hulp wordt 
verleend? 

1. laat ik helemaal aan anderen over 
2. bepaal ik enigszins zelf 
3. bepaal ik helemaal zelf 

 
- IREGIE4 
In hoeverre vindt u het belangrijk om de zorgverlening zelf te bepalen? 

1. heel onbelangrijk 
2. onbelangrijk 
3. niet belangrijk / niet onbelangrijk 
4. belangrijk 
5. heel belangrijk 
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LASAJ033 / LASAK033 
 
HULPBEHOEFTE 
 
- J/KHEALTH1 
Vormen gezondheidsproblemen een belemmering in uw dagelijkse bezigheden? 

5. ja, in lichte mate 
6. nee 
niet aanbieden: 
7. weet niet 
8. geweigerd te antwoorden 

 
- J/KHEALTH2 
Hoe lang vormen gezondheidsproblemen al een belemmering in uw dagelijkse 
bezigheden? 

1. meer dan 3 maanden.  
2. korter dan 3 maanden  
niet aanbieden: 
3. weet niet 
4. geweigerd te antwoorden 
 

- J/KHEALTH3 
Hoeveel dagen was u de afgelopen maand zo ziek dat u het bed moest houden?  

1. geen enkele dag  
2. 1 tot 3 dagen  
3. 4 tot 7 dagen  
4. meer dan 1 week, minder dan 1 maand  
5. voortdurend  
niet aanbieden: 
6. weet niet 
7. geweigerd te antwoorden 

 
- J/KHEALTH4 
Hoeveel dagen was u de afgelopen maand zo ziek dat u uw normale dagelijkse 
bezigheden niet kon doen?  

1. geen enkele dag  
2. 1 tot 3 dagen  
3. 4 tot 7 dagen  
4. meer dan 1 week, minder dan 1 maand  
5. voortdurend  
niet aanbieden: 
6. weet niet 
7. geweigerd te antwoorden 
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VERKREGEN HULP 
 
Hulp bij persoonlijke verzorging van respondent 
 
- J/KRHELPYN 
Krijgt u momenteel hulp bij uw persoonlijke verzorging?  
Toelichting: Met persoonlijke verzorging bedoelen we bijvoorbeeld een van de 
volgende handelingen: wassen, baden of douchen, kleden, naar het toilet gaan, 
opstaan en gaan zitten. 

1. nee 
2. ja  
niet aanbieden: 
3. weet niet 
4. geweigerd te antwoorden 

 
- J/KRHELP01-12 
(Indien ja) Van wie krijgt u die hulp? (Meerdere antwoorden mogelijk!)  

01. partner  
2A. inwonend kind 
2B. inwonend schoonkind   
03. andere inwonende  
4A. uitwonend kind 
4B. uitwonend schoonkind 
05. overige familie buiten woning  
6A. buren 
6B. vrienden/kennissen  
07. vrijwilligers  
08. wijkverpleegkundige 
09. thuiszorg (professionele zorg aan huis)  
10. particuliere hulp  
11. personeel tehuis/ziekenhuis  
12. anders nl. ……… (specificeer van wie anders u persoonlijke hulp krijgt) 

 
 
Per hulpverlener per categorie het volgende bepalen: 
- J/KRHOUR01-12 
Hoeveel uur per week persoonlijke verzorging ontvangt u van [hulpverlener] ?  
Het gaat hier uitsluitend om hulp met de persoonlijke verzorging en niet om hulp met 
huishoudelijke taken. 
 ____uur per week 

 
Als iemand zegt dag en nacht type dan 168 uur in; 169 = weet niet; 170 = geweigerd. 
In K toegevoegd: minder dan 0,5 uur hulp = 0 
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- J/KRHOURTOT (Calculated by system) 
Hoeveel uur per week persoonlijke verzorging ontvangt respondent in totaal: 
 ____uur per week 
 
 
- J/KRSICK01-14B 
(Indien J/KRHELPYN=nee,  dus geen hulp bij persoonlijke verzorging) 
Als u vier dagen of langer ziek of bedlegerig zou zijn, wie zou er dan voor uw 
persoonlijke verzorging zorgen? (Meerdere antwoorden mogelijk)  

01. zelf  
02. partner  
3A. inwonend kind   
3B. inwonend schoonkind   
04. andere inwonende 
5A. uitwonend kind  
5B. uitwonend schoonkind  
06. overige familie buiten woning  
7A. buren 
7B. vrienden/kennissen  
08. vrijwilligers 
09. wijkverpleegkundige  
10. thuiszorg (professionele zorg aan huis)  
11. particuliere hulp  
12. personeel tehuis  
13. niemand 
14A. anders nl. ……… (specificeer van wie de respondent persoonlijke 

verzorging zou krijgen) 
14B. R weet niet 

 
 

Hulp bij persoonlijke verzorging van partner (indien partner aanwezig) 
 
- J/KPHELPYN 
(Indien partner)  Krijgt uw partner momenteel hulp bij de persoonlijke verzorging?  
Toelichting: Met persoonlijke verzorging bedoelen we bijvoorbeeld wassen, baden of 
douchen, kleden, naar het toilet gaan, opstaan en gaan zitten.  

1. nee 
2. ja  
niet aanbieden: 
3. weet niet 
4. geweigerd 
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- J/KPHELP01-12 
(Indien ja)  Van wie krijgt uw partner die hulp? (Meerdere antwoorden mogelijk)  

01. respondent zef 
2A. inwonend kind 
2B. inwonend schoonkind 
03. andere inwonende  
4A. uitwonend kind 
4B. uitwonend schoonkind 
05. overige familie buiten woning 
6A. buren 
6B. vrienden /kennissen  
07. vrijwilligers  
08. wijkverpleegkundige  
09. thuiszorg (professionele zorg aan huis)  
10. particuliere hulp  
11. personeel tehuis/ziekenhuis  
12. anders nl. ……… (specificeer van wie anders uw partner persoonlijke 

hulp krijgt) 
 
- J/KPHOUR01-12 
Hoeveel uur per week persoonlijke verzorging ontvangt uw partner van 
[hulpverlener]?  

____uur per week 

 
Als iemand zegt dag en nacht type dan 168 uur in; 169 = weet niet; 170 = geweigerd. 
In K toegevoegd: minder dan 0,5 uur hulp = 0. 
 
- J/KPHOURTOT (Calculated by system) 
Hoeveel uur per week persoonlijke verzorging ontvangt partner in totaal: 
 ____uur per week 
 
 
- J/KPHLP01Y, J/KPHLP01M  
U heeft aangegeven dat uw partner hulp van u krijgt bij de persoonlijke verzorging. 
Sinds wanneer geeft u deze hulp?  
Weet niet jaar = 2020 (in K: 2023) 
Weet niet maand = 0 
 
- J/KPHLP01B  
Kunt u aangeven hoe belast u zich voelt door de zorg die u aan uw partner verleent? 

1. niet of nauwelijks belast 
2. enigszins belast 
3. tamelijk zwaar belast 
4. zeer zwaar belast 
5. overbelast 
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Hulp bij huishoudelijke taken (Domestic tasks) 
 
- J/KDHELPYN 
Krijgt u momenteel hulp bij huishoudelijke taken? 
Toelichting: Met huishoudelijke taken bedoelen we bijvoorbeeld maaltijden bereiden, 
boodschappen doen, het huis schoonhouden en de vuilniszakken buiten zetten.  

1. nee 
2. ja  
niet aanbieden: 
3. weet niet 
4. geweigerd te antwoorden 

 
- J/KDHELP01-12 
(Indien ja) Van wie krijgt u die hulp? (Meerdere antwoorden mogelijk)  

01. partner  
2A. inwonend kind 
2B. inwonend schoonkind   
03. andere inwonende  
4A. uitwonend kind 
4B. uitwonend schoonkind 
05. overige familie buiten woning  
6A. buren 
6B. vrienden/kennissen  
07. vrijwilligers  
08. wijkverpleegkundige 
09. thuiszorg (professionele zorg aan huis)  
10. particuliere hulp  
11. personeel tehuis/ziekenhuis  
12. anders nl. ……… (specificeer van wie anders u huishoudelijke hulp 

krijgt) 
 
Per hulpverlener per categorie het volgende bepalen: 
- J/KDHOUR01-12 
Hoeveel uur per week huishoudelijke hulp ontvangt u van [hulpverlener] ?  
Het gaat hier uitsluitend om huishoudelijke hulp. 

____uur per week 

 
Als iemand zegt dag en nacht type dan 168 uur in; 169 = weet niet; 170 = geweigerd. 
In K toegevoegd: minder dan 0,5 uur hulp = 0 
 
- J/KDHOURTOT (Calculated by system) 
Hoeveel uur per week huishoudelijke hulp ontvangt respondent in totaal: 
 ____uur per week 
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- J/KRSICK15-28B 
(Indien IDHELPYN=nee,  dus geen hulp bij huishoudelijke taken) 
Als u vier dagen of langer ziek of bedlegerig zou zijn, wie zou er dan voor uw 
houshouding zorgen? (Meerdere antwoorden mogelijk)  

15. zelf  
16. partner  
17A. inwonend kind   
17B. inwonend schoonkind   
18. andere inwonende 
19A. uitwonend kind  
19B. uitwonend schoonkind  
20. overige familie buiten woning  
21A. buren 
21B. vrienden/kennissen  
22. vrijwilligers 
23. wijkverpleegkundige  
24. thuiszorg (professionele zorg aan huis)  
25. particuliere hulp  
26. personeel tehuis  
27. niemand 
28A. anders nl. ……… (specificeer van wie de respondent huishoudelijke 

hulp zou krijgen) 
28B. R weet niet 

 
Hulp bij verpleegkundige taken (Nursing tasks) 
 
- J/KNHELPYN 
Krijgt u momenteel hulp bij verpleegkundige taken?  (Hiermee bedoelen we 
wondverzorging, het inbrengen van een sonde of een katheter, het geven van 
injecties en het uitreiken of toedienen van medicatie.) 

1. nee 
2. ja  
niet aanbieden: 
3. weet niet 
4. geweigerd te antwoorden 
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- J/KNHELP01-12 
(Indien ja) Van wie krijgt u die hulp? (Meerdere antwoorden mogelijk)   

01. partner  
2A. inwonend kind 
2B. inwonend schoonkind   
03. andere inwonende  
4A. uitwonend kind 
4B. uitwonend schoonkind 
05. overige familie buiten woning  
6A. buren 
6B. vrienden/kennissen  
07. vrijwilligers  
08. wijkverpleegkundige 
09. thuiszorg (professionele zorg aan huis)  
10. particuliere hulp  
11. personeel tehuis/ziekenhuis  
12. anders nl. ……… (specificeer van wie anders u hulp krijgt bij 

verpleegkundige taken) 
 
- J/KNHOUR01-12 
Per hulpverlener per categorie het volgende bepalen: 
Hoeveel uur per week ontvangt u hulp bij verpleegkundige taken van [hulpverlener] ?  

____uur per week 

 
Als iemand zegt dag en nacht type dan 168 uur in; 169 = weet niet; 170 = geweigerd. 
In K toegevoegd: minder dan 0,5 uur hulp = 0 
 
- J/KNHOURTOT (Calculated by system) 
Hoeveel uur per week ontvangt respondent in totaal hulp bij verpleegkundige taken: 
 ____uur per week 
 
 
Hulp bij het verplaatsen buitenshuis (Guidance) 
 
- J/KGHELPYN 
Krijgt u momenteel hulp bij het verplaatsen buitenshuis, bijvoorbeeld bij het maken 
van uitstapjes en bezoekjes aan familie of vrienden, of bij contacten met de 
gezondheidszorg (mee naar bijvoorbeeld huisarts, het ziekenhuis, een therapie)? 

1. nee 
2. ja  
 niet aanbieden: 
3. weet niet 
4. geweigerd te antwoorden 
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- J/KGHELP01-12 
(Indien ja)  Van wie krijgt u die hulp? (Meerdere antwoorden mogelijk)  

01. partner  
2A. inwonend kind 
2B. inwonend schoonkind   
03. andere inwonende  
4A. uitwonend kind 
4B. uitwonend schoonkind 
05. overige familie buiten woning  
6A. buren 
6B. vrienden/kennissen  
07. vrijwilligers  
08. wijkverpleegkundige 
09. thuiszorg (professionele zorg aan huis)  
10. particuliere hulp  
11. personeel tehuis/ziekenhuis  
12. anders nl. ……… (specificeer van wie anders u deze hulp krijgt) 

 
- J/KGHOUR01-12 
Hoeveel uur per week krijgt u begeleiding buitenshuis van [hulpverlener] ?  
Het gaat hier uitsluitend om hulp bij begeleiding buitenshuis. 

____uur per week 

 
Als iemand zegt dag en nacht type dan 168 uur in; 169 = weet niet; 170 = geweigerd. 
In K toegevoegd: minder dan 0,5 uur hulp = 0 
 
- J/KGHOURTOT (Calculated by system) 
Hoeveel uur per week ontvangt respondent in totaal hulp bij begeleiding 
buitenshuis?: 
 ____uur per week 
 
 
Hulp bij het administratieve taken (Administrative tasks) 
 
- J/KAHELPYN 
Krijgt u momenteel hulp bij het regelen van hulp, hulpmiddelen en/of 
woningaanpassingen, en het regelen van financiële en administratieve zaken? 

1. nee 
2. ja  
 niet aanbieden: 
3. weet niet 
4. geweigerd te antwoorden 
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- J/KAHELP01-12 
(Indien ja)  Van wie krijgt u die hulp? (Meerdere antwoorden mogelijk)  

01. partner  
2A. inwonend kind 
2B. inwonend schoonkind   
03. andere inwonende  
4A. uitwonend kind 
4B. uitwonend schoonkind 
05. overige familie buiten woning  
6A. buren 
6B. vrienden/kennissen  
07. vrijwilligers  
08. wijkverpleegkundige 
09. thuiszorg (professionele zorg aan huis)  
10. particuliere hulp  
11. personeel tehuis/ziekenhuis  
12. anders nl. ……… (specificeer van wie anders u deze hulp krijgt) 

 
- J/KAHOUR01-12 
Hoeveel uur per week administratieve begeleiding ontvangt u van [hulpverlener] ?  
Het gaat hier uitsluitend om administratieve hulp. 

____uur per week 

 
Als iemand zegt dag en nacht type dan 168 uur in; 169 = weet niet; 170 = geweigerd. 
In K toegevoegd: minder dan 0,5 uur hulp = 0 
 
- J/KAHOURTOT (Calculated by system) 
Hoeveel uur per week administratieve begeleiding ontvangt respondent in totaal?: 
 ____uur per week 
 
- J/KHELPR (Calculated by system) 
Hoeveel uur per week in totaal (pers, huish, verpleegt., begel, adm.) ontvangt 
respondent in totaal?: 
 ____uur per week 
 
We hebben u net vragen gesteld over wie hulp geeft in welke situatie. In de komende 
vragen gaan we dat opnieuw doen, maar nu focussen we alleen op het aantal 
verschillende hulpgevers. Het is de bedoeling dat u alle hulpgevers bij elkaar optelt 
en ik kan helpen bij het tellen. (Als er een nieuwe categorie hulpverleners naar voren 
komt, bijvoorbeeld de schoonkinderen, dan die schoonkinderen alsnog toevoegen in 
de voorgaande vragen over hulp (desnoods met 0 uur per week). 
Interviewer: het gaat dus om het aantal verschillende mantelzorgers (het woord 
mantelzorger niet in de mond nemen). 
N.B. Een particuliere hulp is geen mantelzorger, en meestal ook geen professionele 
hulpverlener (want meestal geen opleiding). 
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Wanneer er nu een nieuw soort hulp genoemd wordt, bijvoorbeeld vuilnis buiten 
zetten, dan teruglopen in het programma en ook die hulp daar nog invoeren. 
 
- J/KHHNIC 
Van hoeveel verschillende personen in uw huishouden, familie, buurt, en vrienden- 
en kennissenkring, krijgt u hulp aan huis?  
Aantal: ……. 
 
- J/KHHNVOL 
Van hoeveel verschillende vrijwilligers krijgt u hulp aan huis? 
Interviewer: het gaat dus om het aantal verschillende vrijwilligers. Wanneer het om 
een team gaat, aan laten geven hoe groot dat team ongeveer is, dus bijv. vijf 
verschillende hulpverleners. Komt er geen concreet aantal, dan R laten schatten hoe 
groot het team is. (evt. vragen: 'En is dat altijd dezelfde persoon of komt er ook 
regelmatig een ander?') 
Aantal: ……. 
 
- J/KHHNPROF 
Van hoeveel verschillende professionele thuiszorgmedewerkers krijgt u hulp aan 
huis? 
Interviewer: het gaat dus om het aantal verschillende professionele hulpverleners. 
Wanneer het om een team gaat, aan laten geven hoe groot dat team ongeveer is, 
dus bijv. vijf verschillende hulpverleners. Komt er geen concreet aantal, dan R laten 
schatten hoe groot het team is. (evt. vragen: 'En is dat altijd dezelfde persoon of komt 
er ook regelmatig een ander?') 
 
- J/KSUFFIC  
We hebben het over verschillende soorten hulp gehad. 
Is de hulp die u alles bij elkaar krijgt onvoldoende, gaat wel of voldoende?  

1. onvoldoende  
2. gaat wel  
3. voldoende  
 niet aanbieden: 
3. weet niet 
4. geweigerd te antwoorden 
 

- J/KHN1 
Zou u graag (meer) hulp willen bij huishoudelijke taken? 

1. nee, ik heb geen behoefte aan hulp hierbij 
2. nee, ik krijg voldoende uren van deze hulp 
3. ja, ik wil graag (meer uren) hulp hierbij 
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- J/KHN2 
Zou u graag (meer) hulp willen bij persoonlijke verzorging? 

1. nee, ik heb geen behoefte aan hulp hierbij 
2. nee, ik krijg voldoende uren van deze hulp 
3. ja, ik wil graag (meer uren) hulp hierbij 

 
- J/KHN3 
Zou u graag (meer) hulp willen bij verpleging? 

1. nee, ik heb geen behoefte aan hulp hierbij 
2. nee, ik krijg voldoende uren van deze hulp 
3. ja, ik wil graag meer uren hulp hierbij 

 
- J/KHN4 
Zou u graag (meer) hulp willen bij begeleiding (naar activiteiten en bezoek)? 

1. nee, ik heb geen behoefte aan hulp hierbij 
2. nee, ik krijg voldoende uren van deze hulp 
3. ja, ik wil graag (meer uren) hulp hierbij 

 
- J/KHN5 
Zou u graag (meer) hulp willen bij psychische klachten? 

1. nee, ik heb geen behoefte aan hulp hierbij 
2. nee, ik krijg voldoende uren van deze hulp 
3. ja, ik wil graag (meer uren) hulp hierbij 

 
- J/KHN6 
Zou u graag (meer) hulp willen bij lichamelijke klachten? 

1. nee, ik heb geen behoefte aan hulp hierbij 
2. nee, ik krijg voldoende uren van deze hulp 
3. ja, ik wil graag (meer uren) hulp hierbij 

 
- J/KREGIE1 
In hoeverre kunt u zelf bepalen wie de hulp (in het huishouden, persoonlijke 
verzorging, verpleegkundige handelingen, begeleiding) verleent? 

1. laat ik helemaal aan anderen over 
2. bepaal ik enigszins zelf 
3. bepaal ik helemaal zelf 

 
- J/KREGIE2 
In hoeverre kunt u zelf bepalen welke hulp wordt verleend (bij het huishouden, 
persoonlijke verzorging, verpleegkundige handelingen, begeleiding)? 

1. laat ik helemaal aan anderen over 
2. bepaal ik enigszins zelf 
3. bepaal ik helemaal zelf 
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- J/KREGIE3 
In hoeverre kunt u zelf bepalen op welk moment (van de dag of week) de hulp wordt 
verleend? 

1. laat ik helemaal aan anderen over 
2. bepaal ik enigszins zelf 
3. bepaal ik helemaal zelf 

 
- J/KREGIE4 
In hoeverre vindt u het belangrijk om de zorgverlening zelf te bepalen? 

1. heel onbelangrijk 
2. onbelangrijk 
3. niet belangrijk / niet onbelangrijk 
4. belangrijk 
5. heel belangrijk 
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