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INSTRUCTIES

Geachte mevrouw, mijnheer,

1. Wilt u deze vragenlijst alstublieft geheel invullen en zo mogelijk binnen 14 dagen terugsturen naar de 
onderzoekers in de bijgaande antwoordenvelop? Een postzegel is niet nodig. Voor vragen kunt u contact 
opnemen met mw drs A. van Grieken, email a.vangrieken@erasmusmc.nl of telefoon 010 – 703 84 59.

2. De naam van het kind over wie deze vragenlijst gaat staat op de brief.

3. Alles wat u opschrijft blijft volledig vertrouwelijk en de gegevens worden anoniem verwerkt. Niemand komt 
dus te weten wat u hebt ingevuld, ook niet de arts of verpleegkundige van de GGD of de juf of meester van uw 
kind.

4. Schrijf cijfers zo duidelijk mogelijk en binnen de hokjes:  

5. Beantwoord de vragen door het juiste hokje aan te kruisen. Als u uw antwoord wilt veranderen, kunt u 
dat doen door het hokje dat u eerst had aangekruist zwart te maken en vervolgens een nieuw hokje aan te 
kruisen:

 Zo kruist u een antwoord aan:  
 Zo kunt u een antwoord veranderen:   

6. Sommige vragen lijken hetzelfde, maar iedere vraag is toch anders. Beantwoord daarom iedere vraag.

7. Bij de meeste vragen is het de bedoeling dat u maar één hokje aankruist. Bij sommige vragen mag u meerdere 
hokjes aankruisen. Bij die vragen staat dat apart vermeld.

8. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het gaat om uw mening. Denk niet te lang na over het antwoord. 
Meestal past het antwoord dat het eerst bij u opkomt het beste bij u. Als u niet goed weet wat u moet 
antwoorden, geef dan het antwoord dat u het beste lijkt. In de kantlijn kunt u een opmerking daarover 
opschrijven.

9. Sommige vragen hebt u in eerdere vragenlijsten ook beantwoord. Het is echter voor het onderzoek heel 
belangrijk dat u deze vragen nu ook weer invult.

Alvast bedankt voor het invullen!
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ALGEMENE VRAGEN OVER UW KIND
(De naam van het kind over wie de vragen gaan staat op de brief.)

2 Mijn kind zit in groep 1 5

2 6

3 7

4 8

dag: maand: jaar:3 De geboortedatum van mijn kind is

6 Aantal kinderen in het gezin. 1 2 3 4 5 6 7 of meer

7 Plaats van dit kind in de kinderrij. 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e of later

5 Bij wie woont uw kind?

Bij vader en moeder. Alleen bij moeder.

Alleen bij vader. Afwisselend bij moeder en vader.

Anders, namelijk... (s.v.p. in het vak hieronder invullen)

8a Gaat uw kind een gedeelte van de week naar een buiten-
schoolse opvang of is er een andere vorm van opvang?

8b Zo ja,  hoeveel dagen per week is er 
opvang voor uw kind na schooltijd?

Nee   ga verder met vraag 9a 1 dag per week

Ja, naar een buitenschoolse opvang  ga naar vraag 8b 2 dagen per week

Ja, anders, namelijk... (s.v.p. in het vak hieronder invullen) 3 dagen per week

4 dagen per week

 ga naar vraag 8b 5 dagen per week

dag: maand: jaar:
1 Op welke datum is deze vragenlijst 

door u ingevuld? 2 0

4a Wat is de lengte van uw kind 
ongeveer?

cm 4b Wat is het gewicht van uw kind 
ongeveer?

kg
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VRAGEN OVER BEWEGING
De volgende vragen gaan over het BEWEGEN van uw kind. Met bewegen bedoelen we lichamelijk actief zijn.
Het gaat hierbij om woon-school verkeer, zwemmen, sporten en buiten spelen van uw kind.

9a Op gemiddeld hoeveel dagen per week gaat uw kind 
lopend van huis naar school?

9b Hoeveel minuten duurt het ongeveer om de 
afstand tussen huis en school te lopen?

nooit   ga verder met vraag 10
minuten (alleen de heenreis)

1 dag per week

2 dagen per week

3 dagen per week

4 dagen per week

5 dagen per week

9c Hoeveel keer per dag wordt de enkele reis 
tussen huis en school lopend afgelegd (op de 
meeste dagen)?

1 keer per dag

2 keer per dag

3 keer per dag

4 keer per dag (kind komt tussen de middag naar huis)

10 Heeft uw kind een eigen fi ets? nee

ja

11a Op gemiddeld hoeveel dagen per week fi etst uw 
kind zelf van huis naar school?

11b Hoeveel minuten duurt het ongeveer om de 
afstand tussen huis en school te fi etsen?

nooit   ga verder met vraag 12a
minuten (alleen de heenreis)

1 dag per week

2 dagen per week

3 dagen per week

4 dagen per week

5 dagen per week

11c Hoeveel keer per dag wordt de enkele reis tus-
sen huis en school zelf fi etsend afgelegd (op de 
meeste dagen)?

1 keer per dag

2 keer per dag

3 keer per dag

4 keer per dag (kind komt tussen de middag naar huis)

12a Hoe vaak per week heeft uw kind gymles op school? 12b Hoe lang duurt een gemiddelde gymles?

nooit   ga verder met vraag 13a
minuten (per gymles)

1 keer per week

2 keer per week

3 of meer keer per week
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13a Zit uw kind dit schooljaar op zwemles (of zwem-
club)?

13b Zo ja, hoeveel minuten per week in totaal?

nee   ga verder met vraag 14a ongeveer 30 minuten

ja 30 à 60 minuten

meer dan 60 minuten

14a Zit uw kind dit schooljaar op een sportclub (geen 
zwemmen)?

14b Zo ja, op welke soort sportclub zit uw kind? 
(Meerdere antwoorden mogelijk)

nee   ga verder met vraag 15 voetbal

ja hockey

judo en vergelijkbare sporten

turnen, ballet, dans en dergelijke

tennis en dergelijke

een andere sport, namelijk ...

uur en minuten14c Hoeveel tijd besteedt uw kind aan sporten op deze 
sportclub(s) (in totaal per week) ?

VRAGEN OVER BUITEN SPELEN
Onderstaande vragen gaan over buiten spelen door uw kind. Neem bij het beantwoorden van deze vragen een ge-
middelde week in gedachten, en maak onderscheid tussen werkdagen (dat wil zeggen maandag tot en met vrijdag) 
en weekenddagen (dat wil zeggen zaterdag en zondag).

15 Op hoeveel werkdagen in 
de week speelt uw kind 
buiten?

nooit op 
werkdagen

1 dag
per week

2 dagen
per week

3 dagen
per week

4 dagen
per week

5 dagen
per week

16 Op hoeveel weekenddagen 
in de week speelt uw kind 
buiten?

nooit in
het weekend

1 dag in
het weekend

2 dagen in
het weekend

17 Op de dagen dat uw kind buiten speelt, hoelang speelt uw kind dan gemiddeld buiten? Maak hierbij onder-
scheid tussen werkdagen en weekenddagen. 1 uur = 60 minuten

Hoe lang op werkdagen? Hoe lang op weekenddagen?

a. ‘s ochtends uur en minuten uur en minuten

b. ‘s middags uur en minuten uur en minuten

c. ‘s avonds na het eten uur en minuten uur en minuten
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