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LAS3B167 / LASAI167 (asked in Medical interview) 
 
Netwerk 
 
Nu wil ik graag enkele vragen stellen over de mensen met wie u omgaat. Wij willen 
graag weten met welke personen die niet bij u in huis wonen, u contact heeft. 
Daarmee bedoelen we op bezoek gaan (zij komen bij u op bezoek of u gaat bij hen 
op bezoek), mee telefoneren, aan schrijven, mee e-mailen.  
 
 
 U kunt steeds kiezen uit:      1. Iedere dag 

                                             2. Minstens 1x per week  
                                             3. Minstens 1x per maand 
                                             4. 1 of enkele keren per jaar 
                                             5. Minder dan 1x per jaar /nooit 
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 Interviewer: geef R de antwoordkaart 
 

     

1 NWCTF1 Uit huis wonende kinderen  1 2 3 4 5 

2 NWCTF2 Uit huis wonende kleinkinderen  
 

1 2 3 4 5 

3 NWCTF3 Schoondochters en schoonzoons  
 

1 2 3 4 5 

4 NWCTF4 Ooms, tantes, zussen, broers, en aangetrouwde 
familie 
 

1 2 3 4 5 

5 NWCTF6 Vrienden en kennissen 1 2 3 4 5 

6 NWCTF8 Buren en buurtgenoten 1 2 3 4 5 
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LASMB167 (asked in Main interview) 
 
Introductie 
Nu wil ik graag enkele vragen stellen over de mensen met wie u omgaat. 
Wij willen graag weten met welke personen die niet bij u in huis wonen u contact 
heeft. Daarmee bedoelen we op bezoek gaan (zij komen bij u op bezoek of u gaat bij 
hen op bezoek), mee telefoneren, schrijven en e-mailen. 
U kunt kiezen uit de volgende antwoordmogelijkheden:  

1. iedere dag, minstens 1 x per week, 
2. minstens 1 x per maand, 
3. 1 of enkele keren per jaar of  
4. minder dan 1 x per jaar/nooit. 

               
Interviewer: bied kaart 15 aan. 
 
Hoe vaak heeft u contact met: 
BNWCTF1  Uit huis wonende kinderen 
BNWCTF2  Uit huis wonende kleinkinderen 
BNWCTF3  Schoondochters en schoonzoons 
BNWCTF4  Ooms, tantes, zussen, broers, en aangetrouwde familie 
BNWCTF5  Turkse1 vrienden en kennissen 
BNWCTF6  Nederlandse of andere vrienden en kennissen 
BNWCTF7  Turkse buren en buurtgenoten 
BNWCTF8  Nederlandse of andere buren en buurtgenoten 

 
Waar wonen de volgende familieleden? 
Als sommigen in Nederland en anderen in het buitenland wonen, gaat het er om 
waar het grootste aantal woont. 
Antwoordmogelijkheden: 

1. In Nederland 
2. In Turkije 
3. Elders 
4. Niet van toepassing 

 
BRESCHILD  Kinderen en schoonkinderen 
BRESSIBS  Uw broers en zussen 
BRESINLAWS Uw schoonfamilie 
BRESOTHERKIN Uw overige familie 
 

                                                 
1 In geval Respondenten met een Marokkaanse/Berberse achtergrond werden geïnterviewd leze men i.p.v. Turkse: 
Marokkaanse en i.p.v. Turkije: Marokko.  
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