Interviewfragmenten

Onderstaande fragmenten zijn uitsuitend bedoeld voor gebruik bij het boek
‘Onderzoek doen met vragenlijsten’. Het is niet toegestaan deze fragmenten te
publiceren of anderszins te verspreiden.
Vraag 1: Heeft u een zeer goede, goede, redelijke of slechte gezondheid?
I: Heeft u een zeer goede, een goede, een redelijke of een slechte gezondheid?
R: Eh ik heb een eh, redelijke goede gezondheid
I: Eh, kan ik dan een goede of een redelijke invullen?
R: Nee zet maar goed
I: Goed ok
I: Heeft u een zeer goede, een goede, een redelijke of een slechte gezondheid?
R: Wat versta je onder zeer goede?
I: Eh nou het is eigenlijk aan u om dat te interpreteren, wat wat u er zelf van vindt
R: Nou zeer goede
I: Zeer goede, ok
I: Heeft u een zeer goede, een goede, een redelijke of een slechte gezondheid?
R: Een fantastische
I: Dus zeer goed?
R: Ja
I: Ok
I: Heeft u een zeer goede, goede, redelijke of slechte gezondheid?
R: Oh vrij goed
I: Eh wat mag ik voor u invullen?
R: Sorry?
I: Een zeer goede, goede, redelijke of slechte
R: Oh zeg maar goed
I: Ok
I: Heeft u een zeer goede, goede, redelijke of slechte gezondheid?
R: Eh nou voor mijn leeftijd niet echt goed.
I: Is dat dan een slechte of een redelijke
R: Eh doe maar redelijk
I: Redelijke
R: Ja
I: De volgende vraag gaat over uw gezondheid in het algemeen.
R: Ja die is wel redelijk goed
I: Eh zal ik de stelling even voorlezen? Want u kunt kiezen uit 4 mogelijkheden.
I: Heeft u voor uw leeftijd een zeer goede, een goede, redelijke of slechte
gezondheid?
R: Zeer goede
I: Zeer goede, ok
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Vraag 2: Mijn gezondheidstoestand is uitstekend
(alternatieven: waar/mogelijk waar/niet waar)
I: Mijn gezondheidstoestand is uitstekend
R: Haha, volgens mij ken je het het antwoord al of niet?
I: Ja eigenlijk wel, maar ik moet u dit natuurlijk vragen.
R: Ok
I: Ik ga ervanuit dat u zegt niet waar?
R: Nee, ik heb [onverstaanbaar]
I: Goh echt heel vervelend zeg
R: Ja dat bedoel ik maar
I: Ok
I: Mijn gezondheidstoestand is uitstekend
R: Redelijk goed, ja
I: En zegt u dan dat is waar, mogelijk waar of niet waar?
R: Dat is waar ja
I: Mijn gezondheidstoestand is uitstekend
R: Ja, redelijk ja
I: Ok [interiewer vult in: ‘waar’]
Vraag 3: Was de laatste keer dat u bij de dokter op het spreekuur bent
geweest korter dan een jaar geleden, tussen de een en twee jaar geleden of
langer dan twee jaar geleden?
I: Was de laatste keer dat u bij de dokter op het spreekuur bent geweest korter
dan een jaar geleden, tussen de een en twee jaar geleden of langer dan twee jaar
geleden?
R: Ja haha dat is zeker wel een jaar geleden, we gaan nooit zoveel.
I: Dus eh, sorry wat zei u?
R: Eens even kijken, een jaar geleden zeker wel.
I: Korter dan een jaar geleden, tussen de een en twee jaar geleden of langer dan
twee jaar geleden?
R: Nee, zeg maar een jaar geleden.
I: Dus tussen de een en de twee jaar?
R: Mm.
I: Ja?
R: Ja.
I: Ok.
I: Was de laatste keer dat u bij de dokter op het spreekuur bent geweest korter
dan een jaar geleden, tussen de een en twee jaar geleden of langer dan twee jaar
geleden?
R: Dat is een jaar.
I: Een jaar geleden?
R: Ja
I: eh, dus ik kan kan ik dan tussen de 1 en 2 jaar geleden …
R [interrumpeert]: 1 jaar ja 1 jaar hoor meer niet
I: Meer … eh kan ik dan
R: ja, ga maar verder.
I: Ja? ok.
2

I: Was de laatste keer dat u bij de dokter op het spreekuur bent geweest korter
dan een jaar geleden…
R [interrumpeert]: Oh ieder jaar.
[interviewer vult in: ‘korter dan 1 jaar’]
Vraag 4: Bent u voor het laatst korter dan drie maanden geleden, tussen drie
en zes maanden geleden of langer dan zes maanden geleden bij de tandarts
geweest?
I: Bent u voor het laatst korter dan drie maanden geleden, drie tot zes maanden
geleden of langer dan zes maanden geleden bij de tandarts geweest?
R: Eh daar ga ik ieder half jaar naartoe, dus dat is 6 maanden, gewoon 6
maanden moet je maar invullen.
I: Eh kan ik dan invullen 3 tot 6 maanden of langer dan 6 maanden?
R: Ja, 3 tot 6 maanden. Ja het is eigenlijk halfjaarlijkse controle, maar vult u maar
eh 6 maanden of meer in of hoe heet dat ja
I: Eh misschien was ik niet echt duidelijk, ik zal de stelling anders nog een keer
herhalen?
R: Ja.
I: Het ging over het meest recente bezoek, bent u voor het laatst korter dan 3
maanden geleden, 3 tot 6 maanden geleden of langer dan 6 maanden geleden bij
de tandarts geweest?
R: Nee, 3 tot 6 maanden.
I: Ok.
R: Ja.
I: Ok, dan heb ik het verkeerd begrepen, sorry.
I: Bent u voor het laatst korter dan drie maanden geleden, tussen drie en zes
maanden geleden of langer dan zes maanden geleden bij de tandarts geweest?
R: Eh, zes maanden, ik ga 2 keer per jaar dus..
I: Eh, wat kan ik dan...
R: Even kijken, ja ik ga 2 keer per jaar, wat is het nu, wanner moet ik weer, weet
ik veel, eh, ja zes maanden geleden, zeg maar
I: Eh, ja...
R: Ach, het doet er ook niet zoveel toe.
I: Drie tot zes maanden geleden dan?
R: Ja, doe maar.
I: Ok, prima.
I: Bent u voor het laatst korter dan drie maanden geleden, tussen drie en zes
maanden geleden of langer dan zes maanden geleden bij de tandarts geweest?
R: Eh, ja wanneer was dat, in mei en dan een half jaar terug, dan moet je me even
helpen.
I: Dat is langer dan zes maanden...
R: Nee
I: Oh, u bedoelt in mei weer, dan was het in november.
R: Ja, precies, daarom zei ik al dan moet ik even rekenen en zeg ik help even.
I: Ok, dus dat is dan tussen de drie en zes maanden geleden dan.
R: Nou, hoppake.
I: Haha, ok.
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I: Bent u voor het laatst korter dan drie maanden geleden, tussen drie en zes
maanden geleden of langer dan zes maanden geleden bij de tandarts geweest?
R: De tandarts daar moet ik binnenkort naartoe, 2 keer in het jaar.
I: Ja
R: En nou wil ik nog maar 1 keer in het jaar en dan moet ik dat zelf betalen.
I: En de laatste keer dat u bij de tandarts bent geweest was dat 6 maanden
geleden?
R: Ja dat ken wel ja, nou moet ik binnenkort weer, ik moet om het half jaar
eigenlijk, maar nou 1 keer in het jaar dus.
I: Ok [interviewer vult in: ‘langer dan 6 maanden’]
I: Bent u voor het laatst korter dan drie maanden geleden, drie tot zes maanden
geleden, of langer dan zes maanden geleden bij de tandarts geweest?
R: Ik heb geen tandarts meer nodig, ik heb een kunstgebit.
I: Ok nou dan is dat langer dan 6 maanden geleden.
Vraag 5: De extra ziektekosten door roken moet je zelf betalen
(alternatieven: ja/nee)
I: De extra ziektekosten door roken moet je zelf betalen
R: Da’s wel een goed idee.
I: Daar bent u het mee eens.
I: De extra ziektekosten door roken moet je zelf betalen
R: Haha, ja zou wel goed zijn.
I: Haha.
R: Toch?
I: Ja? U vindt van ja, u vindt van wel?
R: Nou, erg is het niet, maar ja het zal … vecht er maar tegen!
I: Ja
R: Als ze dat in bij elkaar willen daar in Den Haag dan dan krijg je dat er toch niet
uit.
I: Nee haha.
R: Willen ze dat doen?
I: Nee haha, nee nee.
R: Nee, maar ik weet, ik weet, ik, nou ja, nou kijk als ik ziek wordt van het roken
dan merken we het wel, ga ik toch de pijp uit. Ja toch?
I: Ja.
R: Ja, het, nee, ach ze weten niet…
I: Maar vindt u…
R: …ze weten gewoon niet wat ze willen. Nee dat vind ik unfair.
I: Ok [interviewer vult in: ‘nee’]
I: De extra ziektekosten door roken moet je zelf betalen
R: Dat is een moeilijke, jeetje ik rook zelf niet, dus ik zou zeggen nee, dat moet
ik niet zelf betalen
I: Mm
R: nee
I: Dus eh de extra ziektekosten door roken moet je zelf betalen. Mag ik, met wat
mag ik voor u invullen? Ja of nee?
R: Ik vind dat je dat niet zelf moet betalen, nee.
I: Ok.
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Vraag 6: Mensen die heel gezond leven, door bijvoorbeeld te letten op hun
eten, zouden minder moeten betalen aan de ziektekostenverzekering
(alternatieven: ja/nee)
I: Mensen die heel gezond leven, door bijvoorbeeld te letten op hun eten, zouden
minder moeten betalen aan de ziektekostenverzekering.
R: mensen die op hun voeding letten en voor hun beweging zorgen en wat dat
betreft daar gewoon heel bewust mee bezig zijn, vind ik dat, uh, dat daar best
iets tegenover mag staan
I: Dus uw antwoord op deze stelling is ja.
R: Ja
I: Ok
I: Mensen die heel gezond leven, door bijvoorbeeld te letten op hun eten, zouden
minder moeten betalen aan de ziektekostenverzekering.
R: Poe ja dat doe ik zelf, haha.
I: Haha
R: Maar goed, misschien wel, als mensen heel heel onzorgvuldig daarmee
omgaan en daardoor lever en galklachten krijgen en zo en ze weten het…
I: Mm
R: …ja dan zou ik toch vinden dat andere mensen minder moeten betalen.
I: Mm, dus, kan ik ja invullen?
R: Ja
I: ok prima.
Vraag 7: De extra ziektekosten door nalatigheid in het verkeer moet je zelf
betalen (alternatieven: eens/oneens)
I: De extra ziektekosten door nalatigheid in het verkeer moet je zelf betalen.
R: Nou ik denk dat het heel erg is voor diegene die achterblijven als die dat
moeten betalen. Ik denk dat ze zich daarvoor dan moeten verzekeren, want
uiteindelijk kunnen de mensen zelf niet betalen als ze een ongeluk veroorzaken.
Dat is niet te betalen voor gewone mensen
I: Ja en zegt u dan dat u het daar mee eens bent of oneens?
R: Dat ze zelf moeten betalen?
I: Ja, de extra ziektekosten door nalatigheid in eht verkeer moet je zelf betalen.
R: Ziektekosten?
I: Ja.
R: Ja dat denk ik wel dat dat heel normaal is.
I: Daar bent u het mee eens?
R: Ja ik bedoel... ik snap je niet goed, eh ik ben verzekerd en ik maak een
ongeluk…
I: Ja
R: …dan moet eigenlijk de ziekenfonds betalen omdat ik daar verzekerd voor
ben, is het niet?
I: Mm
R: Maar ja dat is ook eigenlijk niet verstandig natuurlijk.
I: Mm
R: Daar weet ik niet het goede antwoord op.
I: En als u dan toch zou moeten kiezen tussen eens of oneens? Het is voor mij
echt belangrijk op alle antwoorden, op alle vragen…
R: Ja precies, maar precies leg eens uit, moeten al die mensen dan zelfs betalen?
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I: Ja
R: Wat moeten ze dan betalen? Het wordt toch altijd al betaald als je verzekerd
bent? Dan wordt toch alles normaal betaald weer hoor?
I: Mm, ehm dan neem ik aan, ja.
R: Dus dat vind ik wel moeilijke vragen sommige dingen.
I: Ja kan ik voorstellen ja
R; Want weet je wat het is, kijk je bent verzekerd en als er iets gebeurt, je hoeft
zelf nooit eigenlijk niks te betalen he?
I: Mm
R: Omdat je alle maanden betaalt. Als je een ander een ongeluk veroorzaakt denk
ik wel dat jouw verzekering als daar apart voor verzekerd dat je dat ook moet
betalen en het is erg genoeg maar het is gewoon zo.
I: Ok dus dan bent u het met deze stelling eens of oneens?
R: Ja zet er maar in dat weet ik niet
i: Ok
I: Eh de extra ziektekosten door nalatigheid in het verkeer moet je zelf betalen.
R: Eh momentje ja?
[stilte]
R: Ja ok, doe jij maar … daar komt mijn man eventjes die vind misschien het
gebied meer…
I: O maar mevrouw, mevrouw, mevrouw, oh.
P (partner): met …
I Eh goedenavond meneer, eh ik had net uw vrouw aan de lijn en het is eigenlijk
best wel belangrijk al ik haar eh met haar het interview eh afneem aangezien ik
met haar begonnen ben.
P: Ok
I: Het gaat om haar mening, misschien dat ik daar niet duidelijk in was.
P: Maar wat was de vraag nou eigenlijk?
I: Eh de vraag was de extra ziektekosten door nalitheid in het verkeer moet je zelf
betalen en dan vragen wij naar haar mening, wat zij daar van vindt, of zij het er
mee een of oneens is
P: Oh of we het zelf moeten betalen?
I: Ja.
P: Nou dat vind ik niet altijd nee, nalatigheid nee, maar dat vindt zij ook niet
hoor.
I: Eh ja zou ik misschien haar alsnog terug kunnen krijgen haha.
P: Ja hoor ja.
I: Sorry hoor
R: Ok daar ben ik weer
I: Ja ik moet het onderzoek met u houden want ik kan niet…
R: Ok ik vraag af en toe wel eens wat ja?
I: Eh nou het gaat echt om uw mening.
R: Mijn mening?
I: Ja
R: Ja maar ik moet bepaalde dingen wel weten.
I: Ja maar er zijn geen slechte antwoorden, geen foute antwoorden.
R: Ok nee
I: Het gaat gewoon om uw mening, wat u ervan vindt.
R: Ok mijn mening, ja daar gaan we.
I: Ja?
R: Haha
I: Goed, de volgende stelling [interviewer vult in: ‘oneens’]
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I: En de extra ziektekosten door nalatigheid in het verkeer moet je zelf betalen.
R: Ja, maar we zitten wel in het verkeer, want mijn man rijdt wel in een auto.
I: Mm
R: Maar wat dat betreft is hij uh altijd nogal uh precies hoor.
I: Ok , en bent u het eens met deze stelling?
R: Of ik het eens met die stelling ben?
I: Ja
R: Nou, ja, ik vind niet alles, want ik vind als iemand graag een sigaretje rookt
dan moet je het rustig kunnen roken.
I: Mm
R: En doe je dat in zijn eigen omgeving dan heeft een ander daar geen last van.
I: Nee
R: Dat bedoel ik maar, dan ben ik het er niet mee eens, want zijn het nou wel een
heel klein beetje te erg gemaakt vind ik, maar net als met alcohol achter het
stuur of wat dan ook of, dingen, die dergelijke dingen, dan vind ik wel een heel
groot probleem.
I: Mm en ja deze stelling, dus de extra ziekenkosten door nalatigheid in het
verkeer moet je zelf betalen. Bent u het daarmee eens of oneens?
R: Ziektekosten, nalatig, nalatigheid in het verkeer…
I: Ja.
R: Ja, wat zou ik daar nou eigenlijk op antwoorden? Dat weet ik niet zo goed,
want dat komt mijn man drinkt nooit, ik ook niet…
I: Ok
R: …en dan kan ik daar niet over oordelen. Iemand die drinkt die kan daar toch
een beter antwoord op geven als wij…
I: Ok
R: …want iemand die niet drinkt, daar is het heel moeilijk voor om daarover te
discussieren natuurlijk he?
I: Ja, kan ik mij voorstellen.
R: Ik vind persoonlijk, als ik mijn persoonlijke mening uit wil spreken, moet
niemand die gedronken heeft achter het stuur mogen, want dan breng je altijd
een ander in gevaar, want de reactievermogen is heel anders.
I: Mm, ok [interviewer vult in: ‘weet niet’]
I: De extra ziektekosten door nalatigheid in het verkeer moet je zelf betalen.
R: Ja eh hoe is die? Als ik dat vooroorzaak of degene die dan echt zijn leven lang
ongelukkig is?
I: Mm, ja.
R: Nou die die is eh nou die is diep te betreuren.
I: Mm.
R: Dus die moeten dat niet zelf betalen, daar moet een vergoeding voor komen.
I: Mm, ok.
R: Want het is niet alleen dat je daar kreupel legt, maar wat daarna gebeurt
allemaal.
I: Ja, ja.
R: He?
I: Precies. Dus eh op die stelling? de extra ziektekosten door nalatigheid in het
verkeer eh moet je zelf betalen? Neigt u dan eh neigt u dan meer naar eens of
meer naar oneens?
R: Nee daar ben ik het mee oneens
I: Ok
R: Dat moet wel verhaald kunnen worden op degene die het jou aandoet.
I: Mm ok
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Vraag 8: Ouderen zouden meer moeten bijdragen aan de
ziektekostenpremies dan jongeren.
(alternatieven: ja/nee)
I: Ouderen zouden meer moeten bijdragen aan de ziektekostenpremies dan
jongeren.
R: Eh nou ik denk van wel, mijn moeder heeft extra verzekering en ik heb extra
verzekering, en mijn moeder heeft levenspolis vanaf dat ze op de wereld is. Ik
heb een levenspolis, begrafenispolis, alle verzekeringen hebben we. Ik betaal
meer dan 100 euro per maand voor alle extra's. Dus als vandaag of morgen, als
ik in een bejaardentehuis moet gaan heb ik voorrang, want ik uh heb altijd extra
kosten betaald.
I: Ok dus uh uw antwoord op de…
R: En daarom…
I: Ja?
R: …als ik medicijnen moet krijgen van de van de dokter, dan stuur ik want de
ziekenfonds weet het want ik heb extra polis, ik loop bij Agis voor alle
ziektekosten.
I: Ja
R: Ze moeten ook gaan betalen vind ik.
I: Dus…
R: Ja toch?
I: …dus u vindt op de stelling dat ouderen meer zouden moeten bijdragen aan
de…
R: Jongeren ook, alle mensen.
I: Dus iedereen moet net zoveel bijdragen?
R: Ja, ongeacht…
I: Dus wat is dan het antwoord op de stelling ouderen zouden meer moeten
bijdragen aan ziektekostenpremies dan jongeren?
R: Nou mijn moeder betaalt, mijn moeder betaalt haar leven lang, ze betaalt extra
verzekering…
I: Maar…
R: …behalve het ziekenfonds dat ze heeft betaalt ze extra polis, ik betaal ook
extra polis voor de tandarts, extra polis voor dit, extra polis voor dat, dus laat ze
ook nu gaan betalen. Of ik goed ben weet ik niet
I: Nee maar u kunt geen goed of fout antwoord geven.
R: Haha
I: U kunt alleen maar zeggen wat u vindt.
R: Maar u begrijpt wat ik bedoel.
I: Ja, vindt u, dat ouderen meer moeten bijdragen aan ziektekostenpremies dan
jongeren?
R: Eh ziektekostenpremies?
I: Ja
R: Eh ik weet niet wat ik van die andere ouderen moet zeggen, ik weet alleen van
mijn moeders kant en van mij, Ik word 62 jaar…
I: Ja
R: …en ik betaal al 30 jaar extra verzekering
I: Ja en vindt u dat rechtvaardig?
R: tuurlijk
I: Ok dus ik kan concluderen dat het antwoord ja is op de stelling ouderen
zouden meer moeten bijdragen aan de ziektekostenpremies dan jongeren
R: ja natuurlijk
I: ok, vul ik dat in
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I: En dan de volgende eh ouderen zouden meer ziektekostenpremie moeten
betalen dan jongeren.
R: Nee zeg…
I: Ok
R: …waar is dit onderzoek voor?
I: Eh vind u het goed als ik dat aan het eind van het onderzoek eh
R: Is goed
I: Misschien dat ik nu beinvloed met mijn antwoord
R: Ja ok
Vraag 9: Hoeveel dagen per week kijkt u meestal TV?
I: Hoeveel dagen per week kijkt u meestal TV?
R: Bijna elke dag.
I: Zeven dagen.
R: ja.
I: Ja.
I: Hoeveel dagen per week kijkt u meestal TV?
R: Nou eigenlijk wel alle dagen.
I: Dus kan ik zeven of zes dagen voor u invullen?
R: Nou doe maar zes.
I: Zes.
R: Haha.
I: Hoeveel dagen per week kijkt u meestal TV?
R: Haha bijna nooit, heel af en toe een keer.
I: Wat zal dat zijn.
R: 2 keer.
I: 1, 2, 3 dagen?
R: Ja 3 dagen, 2 tot 3 dagen.
I: Ok [interviewer vult in: 3 dagen]
I: Hoeveel dagen per week kijkt u meestal TV?
R: Ja god, nou iedere dag wel even en de ene dag wat langer als de ander, dan
kan ik niet veel, ik ben veel weg, dus dan eh
I: Ja, dus hoeveel dagen mag ik dan voor u invullen?
R: Hoeveel uur?
I: Hoeveel dagen.
R: Dagen.
I: Per week.
R: Ja dat vind ik eh ja, ik bedoel ik kijk 's avonds wel
I: Ja uh mag ik mag ik dan…
R: Doe maar 3, maar dan niet 's middags en 's ochtends, ik bedoel dat is tuurlijk
belachelijk.
I: Nee ja, maar het gaat gewoon om om hoeveel dagen per week kijkt u meestal
tv.
R: Nou een dag of 3.
I: Ok.
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I: Hoeveel dagen per week kijkt u meestal TV?
R: Heel weinig.
I: Heel weinig, hoeveel dagen…
R: Eh
I: …zou u zeggen?
R: Nou misschien in het weekend, maar ik kijk heel weinig tv
I: Ok nou zou u dan zeggen 1 dag.. of 2 dagen?
R: Ja ja misschien wel
I: Eén dag?
R: 's Avonds alleen
I: Ok [interviewer vult in: 1 dag]
Vraag 10: Gebruikt u doordeweeks of in het weekend wel eens alcoholische
drank?
(alternatieven: ja/nee)
I: Gebruikt u doordeweeks of in het weekend wel eens alcoholische drank?
R: Zelden.
I: Maar wel eens?
R: Wel eens.
I: Wel eens, ok [interviewer vult in: ‘ja’]
I: Eh gebruikt u doordeweeks of in het weekend wel eens alcoholische drank?
R: Nou eigenlijk heel weinig.
I: Kan ik dan nee invullen voor u?
R: Nee, doe maar nee.
I: Ok.
I: Gebruikt u doordeweeks of in het weekend wel eens alcoholische drank?
R: Zelden
I: Ik moet invullen ja of nee, wat kan ik...eh?
R: Eh, vul dan maar nee in.
I: Ok.
I: Gebruikt u doordeweeks of in het weekend wel eens alcoholische drank?
R: Nou, zeer weinig ja, een keer per maand ook maximaal
I: Ja ja, dus ik kan wel ja invullen.
R: Ja hoor dat kan wel.
I: Ok.
I: Gebruikt u doordeweeks of in het weekend wel eens alcoholische drank?
R: Nou dat mag ik nou niet meer.
I: Nee, dus het antwoord is nee.
R: Nee.
I: Ok.
I: Gebruikt u doordeweeks of in het weekend wel eens alcoholische drank?
R: Eh nou eigenlijk niet, want ik ben alleen en dan is het ongezellig.
I: Dus u zou nee zeggen?
R: Zeg maar nee
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Vraag 11: Hoeveel glazen alcohol drinkt u gemiddeld per week?
I: Hoeveel glazen alcohol drinkt u gemiddeld per week?
R: Welja!
I: Haha
R: Ene week 6 en de andere week maar 2 he?
I: Ja, ongeveer gemiddeld?
R: Ja, mag jij invullen haha.
I: Eh u had het over 6 en 2, zal ik in het midden, 4?
R: Ja, niet per dag he?
I: Nee, per week
R: Jaja.
I: Ok zal ik 4 invullen.
I: Hoeveel glazen alcohol drinkt u gemiddeld per week?
R: Eh, ja, dat is lastig, want ik drink niet elke week. Nou als ik een borreltje drink
is het 4 of 5 glazen.
I: Ok, dus gemiddeld per week is dat ongeveer 4?
R: Ja.
I: Ok, dan vul ik dat in.
I: Hoeveel glazen alcohol drinkt u gemiddeld per week?
R: Eh ja, 10, 15
I: Eh kan ik 10 of 15 voor u invullen?
R: Doe maar 15.
I: 15, ok.
I: Hoeveel glazen alcohol drinkt u gemiddeld per week?
R: In het weekend... per week zal het ongeveer tussen de 5 en 10 glazen zijn.
I: Mm, welk getal komt het meest in de buurt denkt u?
R: Vijf.
I: Ok.
I: Hoeveel glazen alcohol drinkt u gemiddeld per week?
R: Pff hou je vast eens effe kijken hoor!
I: Haha
R: Glazen in de week he gemiddeld.
I: Ja
R: Vijf maal vijf is 25 ik denk... ik denk 30 glazen… oh nee, per d… per week he?
I: Per week
R: Ja 30 glazen bier eh alcohol, drank.
I: Ja precies, ok prima.
R: Vijf maal vijf is 25, vier flesjes, een flesje zit twee glazen in, is acht, vijf maal
acht is 40… nee wat zei ik net?
I: 30 zei u.
R: Nee hou het maar op 40.
I: Ok.
R: We moeten eerlijk blijven he.
I: Jaha nee tuurlijk, nou in een week gaat ook best hard hoor.
R: Mm
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I: Hoeveel glazen alcohol drinkt u gemiddeld per week?
R: Eh op het moment niks want ik ben in verwachting dus.
I: Ok maar gemiddeld per week.
R: Gemiddeld uh uh ja stuk of vier denk ik.
I: Kan ik 4 voor u invullen?
R: Ja hoor.
I: Hoeveel glazen alcohol drinkt u gemiddeld per week?
R: Pff, volgens mij, een flesje is 2 glazen of zo, dus dat zijn 2 a 3 flesjes is 6
glazen bier of zo.
I: Ok 6 glazen.
I: Hoeveel glazen alcohol drinkt u gemiddeld per week?
R: Eh, nou per dag 3, maar wijn.
I: Ja, dus is dan 3 keer 7, of niet?
R: Nou, dat is een beetje veel denk ik, dat lijkt mij een beetje veel, zeg maar 15
I: 15, ok.
I: Hoeveel glazen alcohol drinkt u gemiddeld per week? Gemiddeld?
R: Eh, gemiddeld 2, 2.
I: Ok, 2.
R: Eh, ik bedoel 2 dagen.
I: Oh, 2 dagen, en hoeveel glazen?
R: Ja, eentje, ja dat hangt ervan af, gemiddeld 1
I: Eén glas, ok.
I: Hoeveel glazen alcohol drinkt u gemiddeld per week?
R: Nou zeg maar 2 per dag
I: Eh dus hoeveel mag ik dan per week voor u invullen?
R: Eh ja effe kijken, zeg maar 9 … een hele week, ja
I: Ok
Vraag 12: Hoeveel koppen water, koffie, thee en andere non-alcoholische
dranken drinkt u meestal bij elkaar per dag?
I: Hoeveel koppen water, koffie, thee en andere non-alcoholische dranken drinkt
u meestal bij elkaar per dag?
R: Ohh een, een twee drie vier .... zes... nou minstens tien.
I: Kan ik dan tien voor u invullen?
R: Ja
I: Ok
I: Hoeveel koppen water, koffie, thee en andere non-alcoholische dranken drinkt
u meestal bij elkaar per dag?
R: Eh, 's morgens 2, 's avonds 2 en dan ja, ik denk een stuk of 6 tot 8, denk ik
I: Kan ik dan 7 koppen invullen?
R: jJ, doe maar, ja
I: Ok
R: Te weinig denk ik, maar goed, in ieder geval, haha.
I: Haha.
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I: Hoeveel koppen water, koffie, thee en andere non-alcoholische dranken drinkt
u meestal bij elkaar per dag?
R: Eh koffie is 3 keer.
I: Is dat in totaal 3 koppen per dag?
R: Ja.
I: Ok.
I: Wat is het totale aantal koppen water, koffie, thee en andere non-alcoholische
dranken dat u gewoonlijk per dag gebruikt?
R: Koffie elke dag
I: Eh en hoeveel, wat is het totale aantal koppen?
R: Eh twee.
I: Twee
R: Ja
I: Nou eh ik zal de vraag nog een keer stellen, volgens mij ben ik niet helemaal
duidelijk. Eh wat is het totale aantal koppen water, koffie, thee en andere nonalcoholische dranken dat u gewoonlijk per dag gebruikt?
R: Hoeveel koppen?
I: Ja
R: Twee
I: Eh u heeft het hier over koffie, klopt dat?
R: Mm
I: Eh de vraag was, eh, hoeveel koppen water, koffie, thee, en andere nonalcoholische dranken u gewoonlijk per dag gebruikt
R: Oh ook nog andere dranken?
I: Ja, alles behalve alcohol haha.
R: Oh nou koffie en thee drink ik elke dag.
I: Mm, en kunt u dan een schatting maken van hoeveel koppen eh…
R: Ieders twee.
I: Eh ja, volgens mij stel ik de vraag niet echt duidelijk.
R: Nou ik weet het ook niet hoor, nou laat maar zitten
I: Oh nee, maar u bent bijna klaar mevrouw.
R: Ok.
I: U zou me echt heel erg helpen hiermee.
R: Ja? Waar gaat dit vanuit dan?
I: Eh … nou kijk de vraag was hoeveel koppen water, dus water en koffie en thee
en andere non-alcoholische dranken u gewoonlijk per dag drinkt.
R: Oh
I: Dus alle, alle drink, alle drinken dat u drinkt, afgezien van alcohol, wat hoeveel
drinkt u, hoeveel koppen drinkt u dan per dag?
R: Drie.
I: Drie?
R: Ja.
I: Ok.
Vraag 13: Bent u tevreden of ontevreden over uw gewicht of maakt het u
niet uit?
I: En bent u tevreden of ontevreden over uw gewicht of maakt het u niet uit?
R: Het maakt me niet uit, ik ben er zeer over tevreden.
[interviewer vult in: ‘maakt me niet uit’]
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I: Bent u tevreden of ontevreden over uw gewicht of…
R: Mag wat af.
I: Ok ontevreden.
I: En bent u tevreden of ontevreden over uw gewicht of maakt het u niet uit?
R: Haha ik kan ermee leven.
I: Dus tevreden kan ik invullen voor u?
R: Ja hoor.
I: Ok.
I: En bent u tevreden of ontevreden over uw gewicht of maakt het u niet uit?
R: Nee ik vind het goed, netjes.
I: Ok dus het maakt u niet uit. Oh sorry.
R: Ik heb maat 40-42 dus, dat vind ik heel keurig.
I: Dus u bent tevreden?
R: Ja
I: Ok
I: En bent u tevreden of ontevreden over uw gewicht of maakt het u niet uit?
R: Het maakt me helemaal niks uit. Wat ben ik toch tevreden eigenlijk!
I: Haha
R: haha
[interviewer vult in: ‘maakt me niet uit’]
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