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Appendix 1. Basisvragenlijst
TOELICHTING BIJ DE VRAGENLIJST.

De hierna volgende vragen zijn bedoeld voor VADER.
Leest u iedere vraag eerst goed door en kruis vervolgens bij de meerkeuze-vragen steeds één antwoord per vraag aan,
tenzij vermeld is dat meerdere antwoorden mogelijk zijn.
De vragen zijn gesteld aan u als ouder van het kind waarvoor u de vragenlijst ontvangen heeft, alleen wanneer dat in de
vraag aangegeven wordt zijn gegevens van uw eventuele andere kinderen van belang.
Wanneer u later een antwoord verbetert, wilt u dat dan zo duidelijk mogelijk doen en daarbij eventueel vermelden: “goede
antwoord”.
TIP: Datums van doktersbezoek zijn vaak nog terug te vinden op afspraken-kaartjes!!!

1 Wat is uw geboorte-datum? ______ --- ______ --- 19_____

2 Wat is uw geboorte-nationaliteit? O Nederlands
O Turks
O Marokkaans
O Surinaams
O Anders, namelijk ___________

3 Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgemaakt? O Lager onderwijs
O Lager beroeps-onderwijs (LTS, LEAO, etc)
O MAVO/MULO
O Middelbaar beroeps-onderwijs (MTS, etc)
O HAVO/HBS/VWO/Gymnasium
O HBO/Wetenschappelijk onderwijs

4 Heeft u momenteel een betaalde werkkring? O Nee, ik ben werkeloos
O Nee, ik ben arbeidsongeschikt
O Nee, anders namelijk __________
O Ja, minder dan 20 uur per week
O Ja, meer dan 20 uur per week

5 Wat is uw beroep, of het laatste beroep dat u heeft
uitgeoefend? ______________________________

6 Hoe vaak heeft u in de laatste 12 maanden voor eigen
problemen of ziekte contact gehad met de huisarts?

O Geen enkele keer
O 1 - 5 keer
O 6 - 10 keer
O meer dan 10 keer

7 Hoe vaak heeft u in de laatste 12 maanden voor uzelf
een bezoek aan een specialist gebracht?

O Geen enkele keer
O 1 - 5 keer
O 6 - 10 keer
O meer dan 10 keer

8 Hoe vaak heeft u in de laatste 12 maanden voor uzelf
een bezoek aan een fysiotherapeut  gebracht?

O Geen enkele keer
O 1 - 5 keer
O 6 - 10 keer
O meer dan 10 keer

9 Hoe vaak heeft u in de laatste 12 maanden voor uzelf
een bezoek gebracht aan een alternatief arts
(homeopaat, chiropracter, acupuncturist, etc) ?

O Geen enkele keer
O 1 -5 keer
O 6 - 10 keer
O meer dan 10 keer

10 Gebruikt u medicijnen die door een arts zijn
voorgeschreven?

O geen
O 1 medicijn
O 2 - 5 medicijnen
O meer dan 5 medicijnen



11 Hieronder volgen enkele uitspraken over ziekte en gezondheid. Aan u (vader) de vraag om iedere uitspraak te
beoordelen. Per uitspraak kunt u kiezen uit vijf antwoord-mogelijkheden:

1 Helemaal mee eens
2 Mee eens
3 Deels mee eens, deels mee oneens
4 Mee oneens
5 Helemaal mee oneens

Wilt u telkens één van deze vijf mogelijkheden aankruisen?

Helemaal Helemaal
mee eens mee oneens

A Regelmatig contact met mijn huisarts is voor mij de beste manier om
ziekte te voorkomen

1 2 3 4 5

B Als ik ziek word, heb ik voldoende reserve om mezelf weer op de been
te helpen

1 2 3 4 5

C Het ziet er naar uit dat mijn gezondheid vooral bepaald wordt door
toevallige omstandigheden

1 2 3 4 5

D Zodra ik me niet goed voel, zou ik eigenlijk naar een arts moeten gaan 1 2 3 4 5

E Het ligt aan mezelf als ik ziek word. 1 2 3 4 5

F Het belangrijkste wat invloed heeft op mijn gezondheid is mijn eigen
doen en laten

1 2 3 4 5

G Een goede gezondheid is vooral een kwestie van alles mee hebben 1 2 3 4 5

H Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn gezondheid 1 2 3 4 5

I Als ik herstel van een ziekte is het meestal omdat andere mensen
goed voor me gezorgd hebben (arts, familie, enz)

1 2 3 4 5

J Als er iets mis gaat met mijn gezondheid, dan is dat mijn eigen fout 1 2 3 4 5

K Als ik gezond blijf, dan heb ik geluk gehad (is dat pure mazzel) 1 2 3 4 5

L Zelfs als ik mezelf goed in de gaten houd is het gemakkelijk om ziek te
worden

1 2 3 4 5

M Met betrekking tot mijn gezondheid kan ik alleen maar doen wat mijn
arts mij voorschrijft

1 2 3 4 5

N Als ik mezelf goed in de gaten houd, blijf ik er lekker gezond bij 1 2 3 4 5

O Als ik ziek word, heeft het lot dat zo beschikt 1 2 3 4 5

P Als ik goede maatregelen neem, kan ik best gezond blijven 1 2 3 4 5

Q Als ik me ziek voel, weet ik dat het is omdat ik mezelf niet voldoende in
acht heb genomen

1 2 3 4 5

R Als ik maar goed voor mezelf zorg, kan ik ziekte voorkomen 1 2 3 4 5



12 De volgende vragen gaan over hoe gezond uzelf zich voelt en welke klachten u de afgelopen vier weken heeft gehad.
Wilt u bij alle vragen het antwoord dat het meest op u van toepassing is omcirkelen? Denk erom dat het bij deze vragen
alleen gaat om uw eigen klachten van dit moment of van de afgelopen vier weken en dus niet om klachten die u in het
verleden ooit heeft gehad

1 Bent U de laatste tijd door
zorgen veel slaap tekort
gekomen?

Helemaal
niet

Niet meer dan
gewoonlijk

Wat meer dan
gewoonlijk

Veel meer dan
gewoonlijk

2 Heeft U de laatste tijd het
gevoel gehad dat U voord-
urend onder druk stond?

Helemaal
niet

Niet meer dan
gewoonlijk

Wat meer dan
gewoonlijk

Veel meer dan
gewoonlijk

3 Heeft U zich de laatste tijd
kunnen concentreren op Uw
bezigheden?

Beter dan            g-
ewoonlijk

Net zo goed
als gewoonlijk

Slechter dan
gewoonlijk

Veel slechter
dan gewoonlijk

4 Heeft U de laatste tijd het
gevoel gehad zinvol bezig te
zijn?

Zinvoller dan
gewoonlijk

Net zo zinvol
als gewoonlijk

Minder zinvol
dan gewoonlijk

Veel minder
zinvol dan
gewoonlijk

5 Bent U de laatste tijd in staat
geweest Uw
problemen onder ogen te
zien?

Beter dan
gewoonlijk

Net zo goed
als gewoonlijk

Minder goed in
staat dan
gewoonlijk

Veel minder
goed in staat dan
gewoonlijk

6 Voelde U zich de laatste tijd
in staat om beslissingen (over
dingen) te nemen?

Beter in staat dan
gewoonlijk

Net zo goed in
staat als
gewoonlijk

Wat minder
goed in staat
dan gewoonlijk

Veel minder
goed in staat dan
gewoonlijk

7 Heeft U de laatste tijd het
gevoel gehad dat U Uw
moeilijkheden niet de baas
kon?

Nee, had dat
gevoel hele-
maal niet

Niet minder de
baas dan
gewoonlijk

Wat minder de
baas dan
gewoonlijk

Veel minder de
baas dan
gewoonlijk

8 Heeft U zich de laatste tijd
alles bij elkaar
redelijk gelukkig
gevoeld?

Gelukkiger dan
gewoonlijk

Even gelukkig
als gewoonlijk

Minder gelukkig
dan gewoonlijk

Veel minder
gelukkig dan
gewoonlijk

9 Heeft U de laatste tijd
plezier kunnen beleven aan
Uw gewone, dagelijkse
bezigheden?

Meer dan
gewoonlijk

Even veel als
gewoonlijk

Wat minder dan
gewoonlijk

Veel minder dan
gewoonlijk

10 Heeft U zich de laatste tijd
ongelukkig en neerslachtig
gevoeld?

Helemaal
niet

Niet meer dan
gewoonlijk

Wat meer dan
gewoonlijk

Veel meer dan
gewoonlijk

11 Bent U de laatste tijd
het vertrouwen in Uzelf
kwijtgeraakt?

Helemaal
niet

Niet meer dan
gewoonlijk

Wat meer dan
gewoonlijk

Veel meer dan
gewoonlijk

12 Heeft U zich de laatste tijd als
een waardeloos iemand
beschouwd?

Helemaal
niet

Niet meer dan
gewoonlijk

Wat meer dan
gewoonlijk

Veel meer dan
gewoonlijk



13 Hieronder volgen een aantal uitspraken over gezondheidsklachten bij kinderen en hoe je daar als ouder mee om
kunt gaan. Wilt u, als vader, aangeven in welke mate u het met deze uitspraken eens bent? U kunt steeds één
van de volgende vijf keuze-mogelijkheden aankruisen:

1 Helemaal mee eens
2 Mee eens
3 Deels mee eens, deels mee oneens
4 Mee oneens
5 Helemaal mee oneens

Helemaal     Helemaal
mee eens mee oneens

A Wanneer een kind een wegraking heeft met trekkingen aan armen en
benen waarschuw je direct de huisarts

1 2 3 4 5

B Wanneer een kind oorpijn heeft vraag je de huisarts langs te komen 1 2 3 4 5

C Wanneer na 2 dagen misselijkheid en braken bij een kind niet ophoudt
vraag je de huisarts om raad

1 2 3 4 5

D Wanneer een kind van de schommel valt en dan wegraakt en niet
wakker wil worden waarschuw je direkt de huisarts

1 2 3 4 5

E Wanneer een kind in de loop van de dag benauwd wordt met een
piepende ademhaling kun je dat tot de volgende dag afwachten

1 2 3 4 5

F Wanneer een kind 38 graden koorts heeft en keelpijn waarschuw je
direkt de huisarts

1 2 3 4 5

G Wanneer een kind sinds 4 dagen diarree heeft en sinds 1 dag niet meer
geplast heeft zie je dat nog een dag aan

1 2 3 4 5

H Wanneer een kind diarree heeft en je ziet daar ook bloed bij meld je dat
direkt aan de huisarts

1 2 3 4 5

I Wanneer een kind regelmatig buikpijn heeft die wel vanzelf weer
verdwijnt ga je daarvoor niet naar de huisarts

1 2 3 4 5

J Wanneer een kind ‘s nachts regelmatig slecht slaapt zoek je daarvoor
zelf een oplossing

1 2 3 4 5

K Wanneer een kind veel hoest en 2 dagen koorts tot 39 graden heeft
dan is het raadzaam de huisarts te bezoeken

1 2 3 4 5

L Een kind dat bloed bij de urine heeft moet op korte termijn naar de
huisarts

1 2 3 4 5

M Wanneer een kind op de leeftijd van 4 jaar nog regelmatig ‘s nachts in
bed plast vraag je de huisarts om behandeling

1 2 3 4 5

N Wanneer een kind in korte tijd enkele malen een bloedneus heeft
gehad ga je ermee naar de huisarts

1 2 3 4 5

O Met een kind dat regelmatig ‘s avonds hoofdpijn heeft ga je naar de
huisarts

1 2 3 4 5



14 Hoe is naar uw mening als vader in het algemeen de
gezondheid van uw kind?

O zeer slecht
O slecht
O redelijk
O goed
O zeer goed

15 In vergelijking tot andere kinderen die u kent is de
gezondheid van uw kind naar uw mening:

O zeer slecht
O slecht
O redelijk
O goed
O zeer goed

16 In vergelijking tot andere kinderen vindt u de weerstand
tegen ziekte van uw kind:

O zeer slecht
O slecht
O redelijk
O goed
O zeer goed

17 Wanneer er een bepaalde ziekte heerst wordt mijn kind
ook altijd ziek:

O beslist waar
O waar
O waar noch onwaar
O niet waar
O beslist niet waar

Einde van de vragen voor vader, dank u wel voor het invullen!

Vergeet u niet één van beiden het toestemmingsformulier op de laatste bladzijde te ondertekenen!



TOELICHTING BIJ DE VRAGENLIJST.

De hierna volgende vragen zijn bedoeld voor MOEDER.
Leest u iedere vraag eerst goed door en kruis vervolgens bij de meerkeuze-vragen steeds één antwoord per vraag aan,
tenzij vermeld is dat meerdere antwoorden mogelijk zijn.
De vragen zijn gesteld aan u als ouder van het kind waarvoor u de vragenlijst ontvangen heeft, alleen wanneer dat in de
vraag aangegeven wordt zijn gegevens van uw eventuele andere kinderen van belang.
Wanneer u later een antwoord verbetert, wilt u dat dan zo duidelijk mogelijk doen en daarbij eventueel vermelden: “goede
antwoord”.

TIP: Datums van doktersbezoek zijn vaak nog terug te vinden op afspraken-kaartjes!!!

1 Wat is uw geboorte-datum? ______ --- ______ --- 19_____

2 Wat is uw geboorte-nationaliteit? O Nederlands
O Turks
O Marokkaans
O Surinaams
O Anders, namelijk ___________

3 Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgemaakt? O Lager onderwijs
O Lager beroeps-onderwijs (LTS, LEAO, etc)
O MAVO/MULO
O Middelbaar beroeps-onderwijs (MTS, etc)
O HAVO/HBS/VWO/Gymnasium
O HBO/Wetenschappelijk onderwijs

4 Heeft u momenteel een betaalde werkkring? O Nee, ik ben werkeloos
O Nee, ik ben arbeidsongeschikt
O Nee, anders namelijk __________
O Ja, minder dan 20 uur per week
O Ja, meer dan 20 uur per week

5 Wat is uw beroep, of het laatste beroep dat u heeft
uitgeoefend? ______________________________

6 Hoe vaak heeft u in de laatste 12 maanden voor eigen
problemen of ziekte contact gehad met de huisarts?

O Geen enkele keer
O 1 - 5 keer
O 6 - 10 keer
O meer dan 10 keer

7 Hoe vaak heeft u in de laatste 12 maanden voor uzelf
een bezoek aan een specialist gebracht?

O Geen enkele keer
O 1 - 5 keer
O 6 - 10 keer
O meer dan 10 keer

8 Hoe vaak heeft u in de laatste 12 maanden voor uzelf
een bezoek aan een fysiotherapeut  gebracht?

O Geen enkele keer
O 1 - 5 keer
O 6 - 10 keer
O meer dan 10 keer

9 Hoe vaak heeft u in de laatste 12 maanden voor uzelf
een bezoek gebracht aan een alternatief arts
(homeopaat, chiropracter, acupuncturist, etc) ?

O Geen enkele keer
O 1 -5 keer
O 6 - 10 keer
O meer dan 10 keer

10 Gebruikt u medicijnen die door een arts zijn
voorgeschreven?

O geen
O 1 medicijn
O 2 - 5 medicijnen
O meer dan 5 medicijnen



11 Hieronder volgen enkele uitspraken over ziekte en gezondheid. Aan u (moeder) de vraag om iedere uitspraak te
beoordelen. Per uitspraak kunt u kiezen uit vijf antwoord-mogelijkheden:

1 Helemaal mee eens
2 Mee eens
3 Deels mee eens, deels mee oneens
4 Mee oneens
5 Helemaal mee oneens

Wilt u telkens één van deze vijf mogelijkheden aankruisen?

Helemaal Helemaal
mee eens mee oneens

A Regelmatig contact met mijn huisarts is voor mij de beste manier om
ziekte te voorkomen

1 2 3 4 5

B Als ik ziek word, heb ik voldoende reserve om mezelf weer op de been
te helpen

1 2 3 4 5

C Het ziet er naar uit dat mijn gezondheid vooral bepaald wordt door
toevallige omstandigheden

1 2 3 4 5

D Zodra ik me niet goed voel, zou ik eigenlijk naar een arts moeten gaan 1 2 3 4 5

E Het ligt aan mezelf als ik ziek word. 1 2 3 4 5

F Het belangrijkste wat invloed heeft op mijn gezondheid is mijn eigen
doen en laten

1 2 3 4 5

G Een goede gezondheid is vooral een kwestie van alles mee hebben 1 2 3 4 5

H Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn gezondheid 1 2 3 4 5

I Als ik herstel van een ziekte is het meestal omdat andere mensen
goed voor me gezorgd hebben (arts, familie, enz)

1 2 3 4 5

J Als er iets mis gaat met mijn gezondheid, dan is dat mijn eigen fout 1 2 3 4 5

K Als ik gezond blijf, dan heb ik geluk gehad (is dat pure mazzel) 1 2 3 4 5

L Zelfs als ik mezelf goed in de gaten houd is het gemakkelijk om ziek te
worden

1 2 3 4 5

M Met betrekking tot mijn gezondheid kan ik alleen maar doen wat mijn
arts mij voorschrijft

1 2 3 4 5

N Als ik mezelf goed in de gaten houd, blijf ik er lekker gezond bij 1 2 3 4 5

O Als ik ziek word, heeft het lot dat zo beschikt 1 2 3 4 5

P Als ik goede maatregelen neem, kan ik best gezond blijven 1 2 3 4 5

Q Als ik me ziek voel, weet ik dat het is omdat ik mezelf niet voldoende in
acht heb genomen

1 2 3 4 5

R Als ik maar goed voor mezelf zorg, kan ik ziekte voorkomen 1 2 3 4 5



12 De volgende vragen gaan over hoe gezond uzelf zich voelt en welke klachten u de afgelopen vier weken heeft gehad.
Wilt u bij alle vragen het antwoord dat het meest op u van toepassing is omcirkelen? Denk erom dat het bij deze vragen
alleen gaat om uw eigen klachten van dit moment of van de afgelopen vier weken en dus niet om klachten die u in het
verleden ooit heeft gehad

1 Bent U de laatste tijd door
zorgen veel slaap tekort
gekomen?

Helemaal
niet

Niet meer dan
gewoonlijk

Wat meer dan
gewoonlijk

Veel meer dan
gewoonlijk

2 Heeft U de laatste tijd het
gevoel gehad dat U voord-
urend onder druk stond?

Helemaal
niet

Niet meer dan
gewoonlijk

Wat meer dan
gewoonlijk

Veel meer dan
gewoonlijk

3 Heeft U zich de laatste tijd
kunnen concentreren op Uw
bezigheden?

Beter dan            g-
ewoonlijk

Net zo goed
als gewoonlijk

Slechter dan
gewoonlijk

Veel slechter
dan gewoonlijk

4 Heeft U de laatste tijd het
gevoel gehad zinvol bezig te
zijn?

Zinvoller dan
gewoonlijk

Net zo zinvol
als gewoonlijk

Minder zinvol
dan gewoonlijk

Veel minder
zinvol dan
gewoonlijk

5 Bent U de laatste tijd in staat
geweest Uw
problemen onder ogen te
zien?

Beter dan
gewoonlijk

Net zo goed
als gewoonlijk

Minder goed in
staat dan
gewoonlijk

Veel minder
goed in staat dan
gewoonlijk

6 Voelde U zich de laatste tijd
in staat om beslissingen (over
dingen) te nemen?

Beter in staat dan
gewoonlijk

Net zo goed in
staat als
gewoonlijk

Wat minder
goed in staat
dan gewoonlijk

Veel minder
goed in staat dan
gewoonlijk

7 Heeft U de laatste tijd het
gevoel gehad dat U Uw
moeilijkheden niet de baas
kon?

Nee, had dat
gevoel hele-
maal niet

Niet minder de
baas dan
gewoonlijk

Wat minder de
baas dan
gewoonlijk

Veel minder de
baas dan
gewoonlijk

8 Heeft U zich de laatste tijd
alles bij elkaar
redelijk gelukkig
gevoeld?

Gelukkiger dan
gewoonlijk

Even gelukkig
als gewoonlijk

Minder gelukkig
dan gewoonlijk

Veel minder
gelukkig dan
gewoonlijk

9 Heeft U de laatste tijd
plezier kunnen beleven aan
Uw gewone, dagelijkse
bezigheden?

Meer dan
gewoonlijk

Even veel als
gewoonlijk

Wat minder dan
gewoonlijk

Veel minder dan
gewoonlijk

10 Heeft U zich de laatste tijd
ongelukkig en neerslachtig
gevoeld?

Helemaal
niet

Niet meer dan
gewoonlijk

Wat meer dan
gewoonlijk

Veel meer dan
gewoonlijk

11 Bent U de laatste tijd
het vertrouwen in Uzelf
kwijtgeraakt?

Helemaal
niet

Niet meer dan
gewoonlijk

Wat meer dan
gewoonlijk

Veel meer dan
gewoonlijk

12 Heeft U zich de laatste tijd als
een waardeloos iemand
beschouwd?

Helemaal
niet

Niet meer dan
gewoonlijk

Wat meer dan
gewoonlijk

Veel meer dan
gewoonlijk



13 Hieronder volgen een aantal uitspraken over gezondheidsklachten bij kinderen en hoe je daar als ouder mee om
kunt gaan. Wilt u, als moeder, aangeven in welke mate u het met deze uitspraken eens bent? U kunt steeds één
van de volgende vijf keuze-mogelijkheden aankruisen:

1 Helemaal mee eens
2 Mee eens
3 Deels mee eens, deels mee oneens
4 Mee oneens
5 Helemaal mee oneens

Helemaal     Helemaal
mee eens mee oneens

A Wanneer een kind een wegraking heeft met trekkingen aan armen en
benen waarschuw je direct de huisarts

1 2 3 4 5

B Wanneer een kind oorpijn heeft vraag je de huisarts langs te komen 1 2 3 4 5

C Wanneer na 2 dagen misselijkheid en braken bij een kind niet ophoudt
vraag je de huisarts om raad

1 2 3 4 5

D Wanneer een kind van de schommel valt en dan wegraakt en niet
wakker wil worden waarschuw je direkt de huisarts

1 2 3 4 5

E Wanneer een kind in de loop van de dag benauwd wordt met een
piepende ademhaling kun je dat tot de volgende dag afwachten

1 2 3 4 5

F Wanneer een kind 38 graden koorts heeft en keelpijn waarschuw je
direkt de huisarts

1 2 3 4 5

G Wanneer een kind sinds 4 dagen diarree heeft en sinds 1 dag niet meer
geplast heeft zie je dat nog een dag aan

1 2 3 4 5

H Wanneer een kind diarree heeft en je ziet daar ook bloed bij meld je dat
direkt aan de huisarts

1 2 3 4 5

I Wanneer een kind regelmatig buikpijn heeft die wel vanzelf weer
verdwijnt ga je daarvoor niet naar de huisarts

1 2 3 4 5

J Wanneer een kind ‘s nachts regelmatig slecht slaapt zoek je daarvoor
zelf een oplossing

1 2 3 4 5

K Wanneer een kind veel hoest en 2 dagen koorts tot 39 graden heeft
dan is het raadzaam de huisarts te bezoeken

1 2 3 4 5

L Een kind dat bloed bij de urine heeft moet op korte termijn naar de
huisarts

1 2 3 4 5

M Wanneer een kind op de leeftijd van 4 jaar nog regelmatig ‘s nachts in
bed plast vraag je de huisarts om behandeling

1 2 3 4 5

N Wanneer een kind in korte tijd enkele malen een bloedneus heeft
gehad ga je ermee naar de huisarts

1 2 3 4 5

O Met een kind dat regelmatig ‘s avonds hoofdpijn heeft ga je naar de
huisarts

1 2 3 4 5

Op de volgende bladzijde volgen enkele vragen over hoe gezond u uw kind inschat.



14 Hoe is naar uw mening als moeder in het algemeen de gezondheid van uw
kind?

O zeer slecht
O slecht
O redelijk
O goed
O zeer goed

15 In vergelijking tot andere kinderen die u kent is de gezondheid van uw
kind naar uw mening:

O zeer slecht
O slecht
O redelijk
O goed
O zeer goed

16 In vergelijking tot andere kinderen vindt u de weerstand tegen ziekte van
uw kind:

O zeer slecht
O slecht
O redelijk
O goed
O zeer goed

17 Wanneer er een bepaalde ziekte heerst wordt mijn kind ook altijd ziek: O beslist waar
O waar
O waar noch onwaar
O niet waar
O beslist niet waar

18 Heeft uw kind naar uw mening in de laatste 12 maanden emotionele- of
gedragsproblemen gehad:

O ja
O nee
O weet niet

19 Had uw kind in deze periode naar uw mening meer emotionele- of gedrags-
problemen dan andere kinderen van dezelfde leeftijd?

O ja
O nee
O weet niet

20 Krijgt uw kind speciale begeleiding in gedrag en/of ontwikkeling door:
 (u mag meerdere mogelijkheden aankruisen)

O psycholoog
O RIAGG
O orthopedagoog
O anders, namelijk__________
O geen speciale begeleiding

De volgende vragen gaan over steun die u van anderen zou kunnen krijgen wanneer uw kind ziek is.

21 Bij ziekte van mijn kind vraag ik advies aan mijn eigen ouders O nooit
O bijna nooit
O soms wel, soms niet
O bijna altijd
O altijd

22 Bij ziekte van mijn kind vraag ik advies aan andere familie-leden O nooit
O bijna nooit
O soms wel, soms niet
O bijna altijd
O altijd

23 Bij ziekte van mijn kind vraag ik advies aan de buren O nooit
O bijna nooit
O soms wel, soms niet
O bijna altijd
O altijd



24 Bij ziekte van mijn kind vraag ik advies aan vrienden O nooit
O bijna nooit
O soms wel, soms niet
O bijna altijd
O altijd

25 Wie vraagt u het eerst om advies bij gezondheidsproblemen van uw
kind?

O familie
O buren of vrienden
O huisarts
O specialist
O anders, namelijk _________

26 Hieronder volgen enkele opmerkingen over steun van andere mensen bij ziekte en gezondheid. Er zijn steeds vijf
antwoordmogelijkheden waarvan u er één kunt aankruisen:

1 Ja!
2 Ja
3 Min of meer
4 Nee
5 Nee!

Ja! Ja          Nee     Nee!

A Er is altijd wel iemand in mijn omgeving bij wie ik met mijn dagelijkse
probleempjes terecht kan

1 2 3 4 5

B Ik mis een echt goede vriend of vriendin 1 2 3 4 5

C Ik ervaar een leegte om me heen 1 2 3 4 5

D Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan
terugvallen

1 2 3 4 5

E Ik mis gezelligheid om me heen 1 2 3 4 5

F Ik vind mijn kring van kennissen te beperkt 1 2 3 4 5

G Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen 1 2 3 4 5

H Er zijn voldoende mensen met wie ik me nauw verbonden voel 1 2 3 4 5

I Ik mis mensen om me heen 1 2 3 4 5

J Vaak voel ik me in de steek gelaten 1 2 3 4 5

K Wanneer ik daar behoefte aan heb kan ik altijd bij mijn vrienden
terecht

1 2 3 4 5

Twee vragen tussendoor:

27 Wat was het geboorte-gewicht van uw kind? __________gram

28 Na hoeveel weken zwangerschap werd uw kind geboren? ___________weken

Een aantal vragen over de huisarts.



29 Bij ziekte van uzelf of uw kind kunt u de huisarts om advies vragen. Hiernaast volgen een aantal opmerkingen
over de huisarts. Wilt u aangeven wat u ten aanzien van uw huisarts van deze opmerkingen vindt? (Nogmaals,
alle antwoorden zijn anoniem en alleen voor de onderzoeker toegankelijk, ook uw huisarts ziet de antwoorden dus
nooit!) Wilt u opnieuw telkens één van de volgende vijf antwoord-mogelijkheden aankruisen:

1 Helemaal mee eens
2 Mee eens
3 Deels mee eens, deels mee oneens
4 Mee oneens
5 Helemaal mee oneens

      Helemaal Helemaal
      mee eens mee oneens

A Mijn huisarts stelt de patiënt op zijn gemak 1 2 3 4 5

B Mijn huisarts laat de patiënt te weinig meedenken 1 2 3 4 5

C Goed naar de patiënt luisteren kan mijn huisarts moeilijk 1 2 3 4 5

D Mijn huisarts geeft de patiënt te weinig begrijpelijke uitleg 1 2 3 4 5

E Mijn huisarts stuurt de patiënt te vlug door naar de specialist 1 2 3 4 5

F Mijn huisarts overlegt te weinig met de patiënt over wat de beste
behandeling is

1 2 3 4 5

G Mijn huisarts houdt zich aan de gemaakte afspraken 1 2 3 4 5

H Mijn huisarts neemt de patiënt met klachten zoals moeheid of zich niet fit
voelen, te weinig serieus

1 2 3 4 5

I Mijn huisarts is goed op de hoogte van de problemen van de patiënt
omdat hij alles opschrijft

1 2 3 4 5

J Mijn huisarts schrijft de patiënt te vlug medicijnen voor 1 2 3 4 5

K De patiënt lichamelijk goed nakijken, dat doet mijn huisarts te weinig 1 2 3 4 5

L Mijn huisarts vraagt te vaak wat volgens de patiënt de oorzaak van de
klachten is

1 2 3 4 5

M Mijn huisarts wacht te lang met patiënten doorsturen naar de specialist 1 2 3 4 5

N Mijn huisarts neemt de tijd voor zijn patiënten 1 2 3 4 5

O Mijn huisarts is teveel met zijn eigen papieren bezig, als de patiënt bij
hem zit

1 2 3 4 5

P Mijn huisarts brengt ziekten te veel in verband met spanningen of
problemen

1 2 3 4 5

Q Voor het krijgen van medicijnen moet de patiënt bij mijn huisarts te veel
moeite doen

1 2 3 4 5

R In het contact met de patiënt is mijn huisarts vaak rommelig 1 2 3 4 5

S Mijn huisarts zegt te vaak dat de patiënt met zijn klachten moet leren
leven

1 2 3 4 5

T Mijn huisarts geeft de patiënt de kans om te zeggen wat deze feitelijk
denkt

1 2 3 4 5

U Als patiënt voel je je vrij om met mijn huisarts te praten over persoonlijke
zaken

1 2 3 4 5



V Een ziek kind wordt door mijn huisarts goed behandeld 1 2 3 4 5

W Mijn huisarts heeft over het algemeen een goed inzicht in ziekte en
gezondheid van kinderen

1 2 3 4 5

X De behandeling van zieke kinderen is iets wat je in eerste instantie door
de huisarts moet laten doen

1 2 3 4 5

Y Alleen mijn huisarts beslist of mijn kind naar een specialist verwezen
moet worden

1 2 3 4 5

30 Wilt u door aankruisen aangeven welke van de volgende ziekten of lichamelijke condities in de afgelopen 12
maanden op uw kind van toepassing zijn geweest. U mag meerdere antwoorden aankruisen.

O   Ongeval of verwondingen
O   Beperking, stijfheid of misvorming van rug en/of ledematen
O   Herhaaldelijk ontstoken of vergrote keel-amandelen
O   Herhaaldelijke oorontstekingen
O   Voedsel-allergie
O   Herhaaldelijke diarree of darmontsteking
O   Andere aanhoudende darmklachten
O   Suikerziekte (Diabetes)
O   Bloedarmoede
O   Astma of chronische bronchitis
O   Ziekte van Pfeiffer (Mononucleosis)
O   Geelzucht (Hepatitis)
O   Hersenvliesontsteking (Meningitis)
O   Blaas- of urineweg-ontstekingen
O   Longontsteking
O   Hooikoorts
O   Luchtwegallergie
O   Doofheid of slechthorendheid
O   Blindheid
O   Scheelzien of anderen problemen met het zien
O   Eczeem of huidallergie
O   Epilepsie of toevallen zonder koorts
O   Stuipen met koorts
O   Frequente of ernstige hoofdpijn of migraine
O   Stotteren of spraakgebrek
O   Bedplassen
O   Ontsteking of andere problemen aan de gewrichten
O   Andere problemen met botten, spieren of pezen
O   Spasticiteit
O   Aangeboren hartafwijkingen
O   Aandoeningen waarvoor operatie noodzakelijk was
O   Nog niet genoemde aandoeningen die langer dan 3 maanden duurden, namelijk _______

Nu volgen nog enkele vragen over de gezinssituatie waarin uw kind opgroeit. Wilt u steeds het meest passende antwoord
geven, nogmaals de gegevens worden anoniem verwerkt.

31 In welke gezins-situatie groeit uw kind op, bent u: O gehuwd/samenwonend
O alleenstaand
O anders, namelijk ________

32 Wat is het netto (=besteedbare) inkomen van het hele gezin per maand: O minder dan F 1000,-
O F 1000,- tot F 2500,-
O F 2500,- tot F 4000,-
O meer dan F 4000,-



33 Geboorte-data van andere kinderen in het gezin: 1 _____ -- _____ -- 19______
2 _____ -- _____ -- 19______
3 _____ -- _____ -- 19______
4 _____ -- _____ -- 19______
5 _____ -- _____ -- 19______
6 _____ -- _____ -- 19______

34 Kunt u van elk van uw andere kinderen aangeven hoe u zijn/haar
gezondheid in het algemeen vindt, u kunt kiezen uit:
1 zeer slecht
2 slecht
3 redelijk
4 goed
5 zeer goed

Kind 1:______
Kind 2:______
Kind 3:______
Kind 4:______
Kind 5:______
Kind 6:______

Dit is het einde van de vragenlijst, hartelijk dank voor het invullen!!!
Wilt u nog het toestemmings-formulier hieronder invullen?

TOESTEMMINGS-VERKLARING

Hiermee geeft ondergetekende toestemming om de gegeven informatie te bewaren en te gebruiken voor onderzoeks-doeleinden.
Ondergetekende weet dat alle informatie vertrouwelijk en anoniem behandeld wordt.

NAAM: _________________________________________________________________________________
ADRES:_________________________________________________________________________________
POSTCODE/WOONPLAATS:_______________________________________________________________

DATUM:___________ HANDTEKENING:________________________________________

Wanneer ook de vragen voor vader zijn ingevuld en het toestemmingsformulier, dan nu graag de vragenlijst terugsturen in de antwoord-
enveloppe (of een eigen enveloppe) naar:

J.G.van Enk, arts
(een postzegel is niet nodig!!)



Appendix 1. Driemaandelijkse vragenlijst.

De volgende vragen gaan over de gezondheid van uw kind, en eventueel doktersbezoek hiervoor, in de afgelopen maanden
oktober, november en december. Probeert u zich steeds goed te herinneren wat de klachten waren en hoe vaak in deze
maanden uw kind behandeld is of door een dokter gezien is. Soms kunt u dit ook nog op afsprakenkaartjes terug vinden!!!
De vragen gaan dus over het kind dat op de adressticker van de enveloppe genoemd wordt.

1 Wilt u hier de geboorte-datum van uw kind invullen ______ -- ______ -- 19 _____

2 Geslacht van het kind: O jongen O meisje

3 Hoeveel keren is uw kind in deze drie maanden ziek geweest _______ keren

4 Hoeveel keren was dit een verergering van al langer bestaande klachten: _______ keren

5 Hoeveel dagen is uw kind in deze maanden ziek geweest: _______ dagen

6 Welke klachten heeft uw kind in deze drie maanden gehad:
   (u mag meerdere mogelijkheden aankruisen)

O braken
O diarree
O koorts
O hoofdpijn
O oorpijn
O keelpijn
O bloedneus
O hoesten
O benauwdheid
O verkoudheid
O moeheid
O slecht slapen
O buikpijn
O obstipatie
O slecht eten
O huiduitslag
O virale kinderziekte (waterpokken etc)
O urineweg-infectie
O spier- of gewrichtsklachten
O andere klachten, namelijk ________
O geen klachten gehad

7 Hoe vaak heeft u in deze drie maanden voor uw kind contact gehad met
uw huisarts? __________keer

8 Hoe vaak was dit een controle-afspraak op verzoek van de huisarts? __________keer

9 Werd uw kind in deze drie maanden naar een specialist verwezen of
doorverwezen?  Zo ja, hoe vaak?

O ja, ________keer (door-)verwezen
O nee, niet (door-)verwezen

10 Zo ja, door wie werd uw kind verwezen? O huisarts
O andere specialist

11 Wie nam bij een eventuele verwijzing van uw kind naar een (andere)
specialist hiertoe het initiatief?

O volledig de arts
O grotendeels de arts
O zowel de arts, als u zelf
O grotendeels u zelf
O volledig u zelf

12 Bij welke specialist(en) bent u in deze drie maanden met uw kind geweest?
 (u mag meerdere antwoorden aankruisen)

O kinderarts
O KNO-arts
O chirurg
O anders, namelijk _________



13 Hoe vaak bent u in deze drie maanden met uw kind op een controle-
afspraak bij een specialist geweest? __________keer

14 Hoeveel dagen is uw kind in deze drie maanden in een ziekenhuis
opgenomen geweest? __________dagen

15 Hoeveel bezoeken aan een fysiotherapeut heeft uw kind in deze drie
maanden gebracht? __________bezoeken

16 Hoeveel bezoeken heeft u in deze drie maanden met of voor uw kind
gebracht aan een alternatief arts (bijv. homeopaat, chiropracter,
acupuncturist, etc)? __________bezoeken

17 Welke medicijnen heeft uw kind in deze drie maanden gebruikt (ook
zelfgekochte en homeopathische medicijnen)?

1 ________
2 ________
3 ________
4 ________
5 ________

18 Zijn er in deze drie maanden belangrijke veranderingen of gebeurtenissen
geweest in de omgeving van het kind of het gezin (bijv. Geboorte,
overlijden, ziekten, school, verhuizen)?

O nee
O ja, namelijk_____________

De volgende vragen gaan alleen over de laatste keer dat uw kind in deze drie maanden oktober, november en december
klachten heeft gehad. Wanneer uw kind in deze maanden geen klachten had hoeft u de rest van de vragen niet meer in te
vullen.

19 Welke klachten had uw kind deze laatste keer? O braken
O diarree
O koorts
O hoofdpijn
O oorpijn
O keelpijn
O bloedneus
O hoesten
O benauwdheid
O verkoudheid
O moeheid
O slecht slapen
O buikpijn
O obstipatie
O slecht eten
O huiduitslag
O virale kinderziekte (waterpokken etc)
O urineweg-infectie
O spier- of gewrichtsklachten
O andere klachten, namelijk ________

20 Heeft u voor deze klacht(en) van het kind contact met de huisarts gehad? O ja O nee

21 Zo ja, op welke manier had u contact? O telefonisch
O bezoek gebracht aan huisarts
O visite van huisarts aan huis gehad

22 Verwachtte u dat de huisarts iets aan de klachten zou  kunnen doen? O ja O nee

23 Heeft u voor deze klacht(en) van het kind contact met een specialist
gehad?

O ja O nee



24 Zo ja, op welke manier had u contact met de specialist? O telefonisch op eigen initiatief
O bezoek ziekenhuis op eigen initiatief
O bezoek ziekenhuis op verzoek huisarts

25 Had uw kind deze klacht(en) wel eens eerder gehad? O ja O nee

26 Hoe ernstig vond u de klacht(en) die er deze laatste keer waren? O zeer ernstig
O ernstig
O verontrustend
O weinig verontrustend
O niet verontrustend

27 Had u het gevoel dat u voldoende over de oorzaak van de klacht(en) wist? O ruim voldoende
O voldoende
O onvoldoende

28 Had u het idee dat u zelf iets aan de klacht(en) kon doen? O zeker wel
O weinig
O niets

29 Wat heeft u vanwege de klacht(en) gedaan?
(u mag meerdere mogelijkheden aankruisen)

O geen aandacht aan besteed
O afgewacht tot het vanzelf over ging
O informatie over de klacht(en) opgezocht
O zelf gekochte medicijnen gegeven
O door een arts voorgeschreven medicijnen
gegeven
O familie of kennissen geraadpleegd
O een huisarts geraadpleegd
O consultatieburo-/schoolarts geraadpleegd
O een specialist geraadpleegd
O anders, namelijk _______________

30 Heeft u op een andere manier, bijvoorbeeld via TV, krant of tijdschriften
wel eens meer over deze klacht(en) gehoord?

O ja O nee

31 Heeft die informatie via TV etc. invloed gehad op uw beslissing om met
deze klacht een arts te bezoeken?

O ja O nee

32 Had u bij uw eigen kind of bij andere kinderen ervaring met deze
klacht(en)?

O ja O nee

33 Wanneer u met de klacht(en) die uw kind de laatste keer had naar de
huisarts bent gegaan, wat waren hiervoor toen uiteindelijk uw redenen?
 (u mag meerdere mogelijkheden aankruisen)

O de klacht ging niet vanzelf over
O de klacht verergerde
O wou meer informatie over de klacht(en)
O wou geruststelling
O angst voor een ernstige ziekte
O eerdere ervaringen met deze klacht(en)
O werd verwezen door een andere arts
O op advies/aandringen van anderen
O anders, namelijk _______________

34 Zou u de volgende keer voor dezelfde klacht(en) opnieuw dezelfde
beslissing, wel of niet naar de huisarts gaan, nemen?

O ja O nee

Dit is het einde van de vragenlijst, hartelijk dank voor het invullen!!!
U kunt de vragenlijst nu in de antwoordenveloppe terugsturen naar:


