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Belgische Voedselconsumptiepeiling 2014

VRAGENLIJST OVER DE GEZONDHEID

KINDEREN

Geselecteerde persoon
Nummer van de persoon :
Voornaam..................................................

Enquêteur
Nummer van de enquêteur :

Datum van de enquête

/

/
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Hoe deze vragenlijst in te vullen ?

Deze vragenlijst dient ingevuld te worden door de ouder/voogd. Lees voordat u antwoordt, eerst
aandachtig de vraag en de mogelijke antwoorden. Maak één keuze voor elke vraag, tenzij anders
is aangegeven.

OPGELET: Deze vragenlijst is opgesteld om gelezen en gecodeerd te worden door een scanner.
Het is dus belangrijk dat u een zichtbaar en duidelijk kruis plaatst in het vakje. In het geval u een
fout maakt, gelieve het foutieve antwoord zo duidelijk mogelijk te doorstrepen

Hier ziet u 2 verschillende voorbeelden die uitleggen hoe u op de vragen moet antwoorden.
Voorbeeld 1 : Voor dit soort vragen, kruis het antwoord van uw keuze aan.

Vervoersmiddelen

EX.01.

Hoe vaak gebruikt u volgende vervoersmiddelen ?
Nooit

Af en toe

Vaak

Alle dagen

Kruis het vakje af dat overeenkomt met uw antwoord aan
01

Trein

02

Metro

03

Bus

Voorbeeld 2 : Voor dit soort vragen, kruis het antwoord van uw keuze aan.
EX.02. Heeft u al ooit in uw leven met een vliegtuig gevlogen ?
Ja, meer dan 1 keer
Ja, 1 keer
Nee, nooit

Twijfel niet om meer uitleg aan de enquêteur te vragen, indien u een vraag niet begrepen heeft of
u een probleem heeft om de vraag te beantwoorden.
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HS01. Hoe is de algemene gezondheidstoestand van uw kind?
Zeer goed
Goed
Gaat wel (redelijk)
Slecht
Zeer slecht
Weet het niet

Hieronder worden een aantal ziekten of aandoeningen opgesomd. Heeft uw kind in de afgelopen 12
maanden één van de volgende ziekten of aandoeningen gehad ?

Ja

HS07

Diabetes of suikerziekte

HS08

Hypertensie (= verhoogde bloeddruk )

HS09
HS11

Neen

Weet niet

Hypercholesterolemie (= te hoog cholesterolgehalte )
Voedingsallergie of voedingsintolerantie

Bedankt voor uw tijd om deze vragenlijst in te vullen. Uw antwoorden zullen worden samengevoegd met de antwoorden van alle andere deelnemers. Deze informatie zal gebruikt worden om
voor België een effectiever voedingsbeleid te ontwikkelen en nieuwe voedingsaanbevelingen te
formuleren .

Indien u vragen heeft of bijkomende informatie wenst, aarzel niet om ons te contacteren :
Mevr. Sarah Bel
Mevr. Sofie Van den Abeele

Tel. :
Tel. :

Wetenschappelijk Instituut van Volksgezondheid
Juliette Wytsmanstraat, 14
1050 Brussel
Mail : vcp-eca@wiv-isp.be
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02/642.57.30
02/642.57.52

