
Vraagformulering 
 
Hoeveel jaar geleden bent u voor het laatst bij de dokter op het spreekuur 
geweest? 
 
R: Eh nee dat is geen jaar geleden, eh telefonisch consult uh maand geleden 
I: Eh … 
R: En op het spreekuur is denk ik anderhalf, twee jaar geleden 
 
R: Eh, voor een ziekte, voor een kwaal? 
I: Nou, dat maakt niet uit, op het spreekuur. 
R: ja, ik heb onlangs is een, eh, hoe heet zoiets, een, eh, een wilsverklaring een 
wilsbeschikking, eh, gemaakt en daar had ik een handtekening van de arts voor 
nodig. 
 
R: Nou, hij ken mij geeneens, haha, voor mijn vrouw moest ik er nog wel eens 
heen want die had de ziekte van Parkinson enne, maar voor mezelf, eh, nee 
 
R: Dat was vandaag, ik was vandaag even bij de reumatoloog. 
 
R: Eh, geldt dat ook voor specialisten? 
 
R: Poeh, dat was, even kijken, dat is niet tandarts he, of wel? De dokter bedoel je 
echt, he? 
 
R: Heb je het dan echt over een huisarts of heb je het ook over andere 
hulpinstanties? 
 
R: Ja dat is een moeilijke vraag, want enkel voor de griepprik, haha 
I: Ah ok. 
R: Dat moet je wel 1 keer per jaar. 
 
R: Ja maar als je nou bijvoorbeeld voor een spiraaltje gaat? Haha, is dat voor je 
gezondheid of …? 
 
R: Ja, ik ben naar de dokter geweest voor een vrouwenkwaaltje, dus, ja, dat heeft 
eigenlijk niets met gezondheid te maken, toch? 
 
 
Hoeveel maanden geleden is uw meest recente bezoek aan uw tandarts? 
 
R: Tandarts ja ik ga om de 4 maanden naar de mondhygeniest en de tandarts, 
daar ga ik wel regelmatig naartoe ja 
I: En hoeveel maanden geleden was uw meest recente bezoek? 
R: Oh, dat is februari geweest, ja bij de mondhygenieste, bij de tandarts moet ik 
binnenkort naartoe ja. 
 
R: Vorige maand, bij de kaakchirurg. 
 
 



De extra ziektekosten door nalatigheid in het verkeer moet je zelf betalen 
 
R: Wat is nalatigheid? 
I: Eh nalatigheid is dat je, ja dat je eigenlijk onverantwoord eh in het verkeer 
handelt, dus dat je nalatigheid... nalatig bent eh met betrekking tot de 
verkeersregels, dat je je niet bijvoorbeeld aan de regels houdt. 
R: Mm 
I: En dan is de stelling eh De extra ziektekosten door nalatigheid in het verkeer 
moet je zelf betalen 
R: Ik heb geen antwoord op dat. 
 
R: Eh ja nalatigheid van jezelf of van anderen? 
 
R: Ja, weet ik eigenlijk niet, want ik kom ik heb alleen maar een fiets dus ik komt 
nooit in het verkeer. Dus ik weet niet weet voor antwoord ik moet geven. 
 
R: Eh... door nalatigheid in het verkeer.. 
I: Mm 
R: Licht je eens nader toe? Is dat doordat je eh een grote beurt niet gegeven heb? 
 
R: Ja wat houdt dat in, wat, scheelt heleboel natuurlijk veel wat het inhoudt 
natuurlijk 
I: Ja nou, 
R: Wat is nalatigheid, ik bedoel, vergeten apk, dat vind ik niet erg. 
 
R: Hè? … daar zijn we toch voor verzekerd? 
I: Eh, ok dus eh, kan ik dan ja of nee invullen? 
R: Ja, kun je ja zetten toch? … want we daar heb je toch die verzekering voor? 
 
 
Ouderen zouden meer moeten bijdragen aan de ziektekostenpremies dan 
jongeren. 
 
R: Eh hoe oud... hoeveel ouder.. wat voor leeftijd denk je dan, aan ouderen? 
 
 
Hoeveel dagen per week kijkt u meestal TV? 
 
R: Eh wat is tv kijken? In principe, nou laten we zeggen 1 
I: 1 dag in de week? 
R: Ja. Ik kijk wel meer maar dat is eventjes gewoon 5 minuten of zo, maar echt 
gewoon televisie kijken, 1 of zo. 
 
R: Eh, nou, dagelijks, week eh 
I: Hoeveel dagen in een week? 
R: Dat ik gewoon televisie ziem, überhaubt? 
I: Mm 
R: Kijk hij staat nu ook aan, dan zie ik hem ook, maar ik kijk niet, uh, nou dat ik 
er echt voor ga zitten, misschien uh 3 dagen. 
 
R: Eh is 5 minuten tv ook een dag kijken? 



R: Eh, eh, hij staat aan, maar dat wil niet zeggen dat ik kijk, dus dat is moeilijk 
haha 
 
R: Oh, de hele week staat hij aan 
I: Ok 
R: Haha, ja, de hele dag muziek of wat tv een van beide 
 
R: Nee ik kijk niet elke dag tv, 4 of 5 dagen 
I: Eh, dus wat mag ik voor u invullen? Vier? Vijf? 
R: Nou ja weet je wat het is, ik kijk natuurlijk wel elke dag naar het journaal en 
zo, maar ik bedoel niet eh een hele avond uitgezakt voor de televisie 
 
 
Hoeveel doordeweekse dagen eet u bij een warme maaltijd vlees? 
 
R: Nou eigenlijk alle dagen. 
I: Ok, dan vul ik 5 dagen in. 
R: Vlees of vis. 
I: Nou het gaat hier om vlees he mevrouw. 
R: Ja ja, dan is het eh 6 dagen. 
I: Eh op een doordeweekse dag. 
R: O ja dan is het 4 he. 
 
R: Eh bijna nooit. Ja ik ben geen vleesman. 
I: Ok, is dat dan 0, 1, 2, of 3 dagen? 
R: Nou doe maar eh 2 dagen. 
I: 2 dagen. 
R: Ja, vlees valt gehakt ook onder? 
 
R: Ik gebruik geen vlees. 
I: Dus 0. 
R: Want ik gebruik alleen vis en kip, en kip zo een keer in de 14 dagen en dan vis 
en dan vegetarische dingen, want ik hoef die hormonen en antibiotica die ze in 
de koeien stoppen niet. 
 
R: Ehh nou 5 van de 7 dagen wel. 
I: Ehh en dan zonder het weekend, is dat 5 dagen dan? 
 
R: Nou, 5 dagen in de week denk ik. 
I: Ja. 
R: Want ik moet zelf altijd koken dus het schiet er nog wel eens een keer bij in. 
 
 
Bij de volgende vraag over vers fruit bedoelen we alleen los fruit zoals appels en 
mandarijntjes en geen vruchtensappen. 
 
I: Op hoeveel dagen eet u doordeweeks meestal fruit? 
R: Ehh ik elke morgen pers ik eh, ik heb sinaasappels uit 
 
 
 



Heeft u op dit moment betaald werk? 
 
R: Nee, ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik een goed pensioen heb. Ik 
doe alleen af en toe nog wat klusjes voor mijn oude baas. 
 
R: Ja. Ja wacht even, wacht even, ja ik ben zelfstandige, dus dat is ook betaald 
werk he? In de zin, u bedoelt niet in de zin van werknemer waarschijnlijk? 
 
R: Ja, maar ik heb geen, eh, ik heb mijn zaak verkocht. 
I: Ja. 
R: Dus ik geniet van mijn vrijheid. 
I: Ok, kijk, dus zou het dan een ja of een nee zijn? 
R: Nou, ik zou maar zeggen ja, want ik wordt betaald ja. 
I: Ok. 
R: Ja, ja, ja tuurlijk. Want als ik niet betaald zou worden, dan zou ik u niet te 
woord kunnen staan, want dan lig ik nu aan de geeuwhonger natuurlijk he? 
 


