Netherlands W1 CASI
Q#
AltQNum
001 11111

VarName
BI42208

TNS NIPO on behalf of the University of Maastricht
and an international team of researchers is
conducting a study about the smoking behaviour of
Dutch people.

Translation
TNS NIPO doet in opdracht van de Universiteit
Maastricht en een internationaal team van
onderzoekers onderzoek naar het rookgedrag van
Nederlanders.

For this study we want to question people who smoke Voor dit onderzoek willen wij mensen ondervragen die
sometimes.
wel eens roken.
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This important study is being conducted in 15 other
countries, including Ireland, Scotland, France, and
Germany.

Dit belangrijke onderzoek wordt ook in 15 andere
landen gehouden, waaronder Ierland, Schotland,
Frankrijk en Duitsland.

It is important for this study that you will participate
a few times in the future with another questionnaire.
In a while you can expect another questionnaire from
us.

Voor dit onderzoek is het van belang dat u in de
toekomst nog een aantal keer een vragenlijst invult.
Over enige tijd kunt u nog een vragenlijst van ons
verwachten.

Many thanks for participating in this study!
Do you currently smoke manufactured or roll-yourown cigarettes?
1 Yes
2 No
This can be either daily or less than every day. This can
be any form of cigarette (manufactured or roll-yourown), but excludes pipes, cigars and marijuana.
If response=1, go to BI350.
If response=2, go to BI912.
Ask if BI327=1.
Do you smoke manufactured or roll-your-own
cigarettes at least monthly?
1 Yes
2 No
If response=1, go to BI345.
If response=2, go to BI912.
Ask if BI350=1.
100 cigarettes= 5 packs of 20 cigarettes OR 4 packs of
25 cigarettes.
Have you smoked 100 or more manufactured or rollyour-own cigarettes over your lifetime?
1 Yes

Netherlands W1 CASI, Generated on Jul 31, 2008 – changed by Gera on 040808

Alvast hartelijk bedankt voor uw deelname!
Rookt u tegenwoordig sigaretten of shag?
1 Ja
2 Nee
Dit kan dagelijks zijn, maar ook minder dan elke dag.
Dit kan elke vorm van sigaretten en/of shag zijn, maar
we hebben het niet over het roken van pijp, sigaar of
marihuana.
Als antwoord=1, ga naar BI350.
Als antwoord=2, ga naar BI912.
Vraag als BI327=1.
Rookt u minstens eens per maand sigaretten of shag?
1 Ja
2 Nee
Als antwoord=1, ga naar BI345.
Als antwoord=2, ga naar BI912.
Vraag als BI350=1.
100 sigaretten= 5 pakjes van 20 sigaretten OF 4 pakjes
van 25 sigaretten.
Heeft u minstens 100 sigaretten of shagjes gerookt in
uw hele leven?

①

2 No
If response=1, go to BI270.
If response=2, go to BI912.
005

36

BI42270

006

37

BI42439

007a 281

FR42211

007b 282

FR42216

1 Ja
2 Nee
Als antwoord=1, ga naar BI270.
Als antwoord=2, ga naar BI912.
Ask if BI345=1.
Vraag als BI345=1.
You can participate even if you're planning to quit
U kunt ook meedoen als u van plan bent om te stoppen
smoking.
met roken.
Would you be willing, in about half a year, to answer Bent u bereid om over een half jaar en ook in de
one or more questionnaires about your future
verdere toekomst nog één of meer vragenlijsten over
smoking?
roken in te vullen?
1 Yes
1 Ja
2 No/ Maybe
2 Nee / misschien
If response=1, go to FR211.
Als antwoord=1, ga naar FR211.
If response=2, go to BI439.
Als antwoord=2, ga naar BI439.
Ask if BI270=2.
Vraag als BI370=2.
This is a scientific study in which we ask questions to Dit is een wetenschappelijk onderzoek waarbij vragen
smokers around the world. Your opinion as a smoker worden gesteld aan rokers over de hele wereld. Uw
is important and we think you will find the questions mening als roker is belangrijk en we denken dat u de
interesting.
vragen interessant zult vinden.
You can only participate to this research if you’re
U kunt alleen deelnemen aan dit onderzoek als u ook in
prepared to participate in the future as well. Are you de toekomst bereid bent om aan het onderzoek mee te
prepared to fill in a questionnaire like this in the
doen. Wilt u in de toekomst nogmaals een vergelijkbare
future?
vragenlijst invullen?
1 Yes
1 Ja
2 No
2 Nee
3 Maybe
3 Misschien
If response=1 or 3, go to FR211.
Als antwoord=1 of 3, ga naar FR211.
If response=2, go to BI912. (CS33)
Als antwoord=2, ga naar BI912. (CS33)
Otherwise go to BI912. (CS31)
Do you smoke every day or less than every day?
Rookt u dagelijks of minder vaak dan elke dag?
1 Every day
1 Dagelijks
2 Less than every day
2 Minder vaak dan elke dag
9 Don't know
9 Weet niet
This can be either daily or less than every day. This can Dit kan elke vorm van sigaretten en/of shag zijn, maar
be any form of cigarette (manufactured or roll-yourwe hebben het niet over het roken van pijp, sigaar of
own), but excludes pipes, cigars and marijuana.
marihuana.
If response=1, go to FR216.
Als antwoord=1, ga naar FR216.
Otherwise, go to FR221.
Anders, ga naar FR221.
Ask if FR211=1.
Vraag als FR211=1.
On average, how many cigarettes do you smoke each Hoeveel sigaretten rookt u gemiddeld per dag?
day?
88 Weigering
88 Refused
99 Weet niet
99 Don't know
Met sigaretten worden zowel sigaretten als shag
With cigarettes we mean manufactured or roll-your-own bedoeld.
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②

008a 291

FR42221

008b 292

FR42226

009

302

FR42236

010a 421

FR42326

010b 422

FR42331

cigarettes.
If respondent gave number of cigarettes, go to
FR326.
Ask if FR211=2 or 9.
Do you smoke at least once a week?
1 Yes
2 No
9 Don't know
This can be either daily or less than every day. This can
be any form of cigarette (manufactured or roll-yourown), but excludes pipes, cigars and marijuana.
If response=1, go to FR226.
Otherwise, go to FR236.
Ask if FR221=1.
On average, how many cigarettes do you smoke each
week?
88 Refused
99 Don't know
If respondent gave number of cigarettes, go to
FR326.
Ask if FR221=2 or 9.
On average, how many manufactured or roll-yourown cigarettes do you smoke each month?
88 Refused
99 Don't know
Go to FR326.
Ask all.
Do you smoke factory-made cigarettes, roll-your-own
cigarettes, or both?
1 [Packet/ factory-made] cigarettes only
2 Roll-your-own cigarettes only
3 Both
9 Don't know
If response=2, go to FR355.
If response=3, go to FR331.
Otherwise go to BR310.
Ask if FR326=3.
[possible answers between 0 and 10]
For every ten cigarettes you smoke, about how many
are roll-your-own?
88 Refused
99 Don't know
Enter 0 if your answer is less than 1.
If response>0, go to FR355.
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Als respondent aantal gegeven heeft, ga naar
FR326.
Vraag als FR211=2 of 9.
Rookt u minstens eens per week?
1 Ja
2 Nee
9 Weet niet
Dit kan elke vorm van sigaretten en/of shag zijn, maar
we hebben het niet over het roken van pijp, sigaar of
marihuana.
Als antwoord=1, ga naar FR226.
Anders, ga naar FR236.
Vraag als FR221=1.
Hoeveel sigaretten rookt u gemiddeld per week?
88 Weigering
99 Weet niet
Als respondent aantal gegeven heeft, ga naar
FR326.
Vraag als FR221=2 of 9.
Hoeveel sigaretten of shag rookt u gemiddeld per
maand?
88 Weigering
99 Weet niet
Ga naar FR326.
Vraag iedereen.
Rookt u sigaretten, shag of beide?
1 Alleen sigaretten
2 Alleen shag
3 Beide
9 Weet niet
Als antwoord=2, ga naar FR355.
Als antwoord=3, ga naar FR331.
Anders ga naar BR310.
Vraag als FR326=3.
[mogelijke antwoorden tussen 0 en 10]
Van elke 10 sigaretten die u rookt, hoeveel zijn daarvan
shagjes?
88 Weigering
09 Weet niet
Vul 0 in als het antwoord minder dan 1 is.
Als antwoord>0, ga naar FR355.

③

011a 431_1

FR42355

011b 431_2
011c 431_3
012a 44

FR42359
FR42351
BR42310

012b 45

BR42311

012c 4511

BR42313

Otherwise go to BR310.
Ask if FR326=2 or 3.
Which of the following are important reasons for your
smoking RYO cigarettes?
They are less expensive.
1 Yes
2 No
9 Don't know
They taste better.
I don't think they are as bad for your health.
Ask all.
Do you have a regular brand and variety of
cigarettes?
1 Yes
2 No
9 Don't know
"Regular" means the brand they usually smoke.
If response=1 and (FR326=1 or (FR326=3 and
FR331<6)), go to BR311a.
If response=1 and (FR326=2 or (FR326=3 and
FR331>5)), go to BR313.
Otherwise, go to BQ110.
Ask if BR310=1 and (FR326=1 or (FR326=3 and
FR331<6)).
Type the name of the brand (or part of the name) and
select the right brand and variety from the list. If your
brand isn’t there, scroll down in the list and choose the
option that fits best.
What brand of cigarettes do you smoke more than
any other?
998 Other
999 Don't know
[drop down menu]
If brand is given, go to BR503.
Otherwise, go to BQ110.
Ask if BR310=1 and (FR326=2 or (FR326=3 and
FR331>5)).
Type the name of the brand (or part of the name) and
select the right brand and variety from the list. If your
brand isn’t there, scroll down in the list and choose the
option that fits best.
What brand of hand-rolled cigarettes do you smoke
more than any other?
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Anders ga naar BR310.
Vraag als FR326=2 of 3.
Welke van de volgende redenen zijn voor u belangrijk
om zelfgerolde sigaretten (shag) te gebruiken?
Ze zijn goedkoper.
1 Ja
2 Nee
9 Weet niet
Ze smaken beter.
Ik denk dat ze minder slecht voor je gezondheid zijn.
Vraag iedereen.
Is er een merk en variant sigaretten of shag dat u
meestal rookt?
1 Ja
2 Nee
9 Weet niet
Als antwoord=1 en (FR326=1 of (FR326=3 en
FR331<6)), ga naar BR311.
Als antwoord=1 en (FR326=2 of (FR326=3 en
FR331>5)), ga naar BR313.
Anders, ga naar BQ110.
Vraag als BR310=1 en (FR326=1 of (FR326=3 en
FR331<6)).
Tikt u de naam van het merk (of een deel van de naam)
in en selecteer uit de lijst het juiste merk en submerk.
Als het merk dat u meestal rookt er niet tussen staat,
scroll dan helemaal naar beneden in de lijst en kies de
optie die het beste past.
Welk merk sigaretten rookt u meestal?
998 Andere
999 Weet niet
[drop down menu]
Als het merk gegeven is, ga naar BR503.
Anders, ga naar BQ110.
Vraag als BR310=1 en (FR326=2 of (FR326=3 en
FR331>5)).
Tikt u de naam van het merk (of een deel van de naam)
in en selecteer uit de lijst het juiste merk en submerk.
Als het merk dat u meestal rookt er niet tussen staat,
scroll dan helemaal naar beneden in de lijst en kies de
optie die het beste past.
Welk merk shag rookt u meestal?

④

013

46

BR42503

998 Other
999 Don't know
[drop down menu]
If brand is given, go to BR503.
Otherwise, go to BQ110.
Ask if brand is given in BR311.
Otherwise go to QA101.
About how long have you been smoking [current
brand]? Would it be less than one year, or at least
one year?
1 Less than one year
2 At least one year
9 Don't know
If response=2, go to BQ110.
Otherwise, go to BR611.
In choosing [current brand], was part of your decision
to smoke this brand based on any of the following . . .
It may not be as bad for your health?
1 Yes
2 No
9 Don't know

014a 471_1

BR42616

014b 471_2

BR42626

The price?

014c 471_3

BR42636

How they taste?

014d 471_4

BR42611

The tar and nicotine levels for the brand?

015

BQ42110

3099

016a 481

QA42101

Ask all.
Are you planning to quit smoking within the next 6
months?
1 Very likely
2 Likely
3 Possibly
4 Unlikely
5 Very unlikely
9 Don't know
Ask all.
Have you ever made a serious attempt to quit
smoking?
1 Yes
2 No
9 Don't know
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998 Andere
999 Weet niet
[drop down menu]
Als het merk gegeven is, ga naar BR503.
Anders, ga naar BQ110.
Vraag als merk gegeven is bij BR311.
Anders, ga naar QA101.
Hoelang rookt u [huidig merk]? Is dat minder dan een
jaar, of minstens een jaar?
1 Minder dan een jaar
2 Minstens een jaar
9 Weet niet
Als antwoord=2, ga naar BQ110.
Anders, ga naar BR611.
Waarom bent u [huidig merk] gaan roken? Geef voor
elk van de volgende mogelijkheden aan of dit een
belangrijke reden is geweest.
Ik ben dit merk gaan roken omdat dit merk minder
schadelijk is voor mijn gezondheid.
1 Ja
2 Nee
9 Weet niet
Ik ben dit merk gaan roken vanwege de prijs van dit
merk.
Ik ben dit merk gaan roken vanwege de smaak van dit
merk.
Ik ben dit merk gaan roken vanwege de teer- en
nicotineniveaus van dit merk.
Vraag iedereen.
Bent u van plan om binnen de komende 6 maanden te
stoppen met roken? Is dat . . .
1 Zeer waarschijnlijk
2 Waarschijnlijk
3 Misschien wel, misschien niet
4 Onwaarschijnlijk
5 Zeer onwaarschijnlijk
9 Weet niet
Vraag iedereen.
Heeft u ooit geprobeerd om met roken te stoppen?
1 Ja
2 Nee
9 Weet niet
Als antwoord=1, ga naar QA106.

⑤

016b 482

QA42106

017a 491

QA42231

017b 4911

QA42231a

017c 4912

QA42231b

017d 4913

QA42231c

017e 4914

QA42231d

017f 4915

QA42231v

If response=1, go to QA106.
Otherwise, go to SB020.
Ask if QA101=1.
How many SERIOUS quit attempts have you ever
made?
88 Refused
99 Don't know
If you don’t know exactly, try to give an estimate.
If response=0, go to QA614.
How long ago did your most recent serious quit
attempt end?
1 Days
2 Weeks
3 Months
4 Years
9 Don't know
(choose your timeframe)
If response=1, go to QA231a.
If response=2, go to QA231b.
If response=3, go to QA231c.
If response=4, go to QA231d.
If response=9, go to QA235.
Ask if QA231=1.
(number of days ago)
888 Refused
999 Don't Know
If response=9, go to QA235
Ask if QA231=2.
(number of weeks ago)
88 Refused
99 Don't know
Ask if QA231=3.
(number of months ago)
88 Refused
99 Don't know
Ask if QA231=4.
(number of years ago)
88 Refused
99 Don't know
(Variable derived by DMC: Time since end of most
recent quit attempt, in months)
888 Refused
999 Don't Know
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Anders, ga naar SB020.
Vraag als QA101=1.
Hoeveel serieuze stoppogingen heeft u ooit gedaan?
88 Weigering
99 Weet niet
Als u het niet precies weet, probeert u dan een
schatting te geven.
Als antwoord=0, ga naar QA614.
Hoe lang geleden eindigde uw laatste serieuze poging
om te stoppen met roken?
1 Dagen
2 Weken
3 Maanden
4 Jaren
9
Weet niet
(kies uw tijdsaanduiding)
Als antwoord=1, ga naar QA231a.
Als antwoord=2, ga naar QA231b.
Als antwoord=3, ga naar QA231c.
Als antwoord=4, ga naar QA231d.
Als antwoord=9, ga naar QA235.
Vraag als QA231=1.
(aantal dagen geleden)
888 Weigering
999 Weet niet
Vraag als QA231=2.
(aantal weken geleden)
88 Weigering
99
Weet niet
Vraag als QA231=3.
(aantal maanden geleden)
88 Weigering
99
Weet niet
Vraag als QA231=4.
(aantal jaren geleden)
88 Weigering
99
Weet niet
(Ontleende variabele door DMC: Tijd sinds het einde
van de laatste stoppoging, in maanden)
888 Weigering
999 Weet niet

⑥

018a 501

QA42235

018b 5011

Vraag als QA235=1.
(aantal dagen)
888 Weigering
999 Weet niet
Vraag als QA235=2.
(aantal weken)
88 Weigering
99 Weet niet
Vraag als QA235=3.
(aantal maanden)
88 Weigering
99 Weet niet
QA42235v (Composite variable derived by survey firm, for
(Stel variabele samen door TNS NIPO, voor later
later use: time smoke-free on recent QA -gebruik: tijd niet gerookt bij laatste stoppoging – stel
composite, months)
samen, maanden)
888 Refused
888 Weigering
999 Don't Know
999 Weet niet
QA42614 Ask if QA101=1.
Vraag als QA101=1.
When you made your last quit attempt, when did you Bij uw laatste stoppoging, wanneer koos u uw
choose your quit day?
stopdatum?
1 Chose it on the actual day when you stopped 1 U koos het op dezelfde dag dat u stopte
2 Chose it on the day before you stopped
2 U koos het de dag van tevoren
3 Chose it more than one day before, or
3 U koos het meer dan een dag van tevoren
4 Actually decided to quit after having not
4 U besloot om te stoppen nadat u om een andere
smoked for some other reason
reden al enige tijd niet rookte
9 Don't know
9 Weet niet
If response=3, go to QA615.
Als antwoord=3, ga naar QA615.
Otherwise, go to QA618.
Anders, ga naar QA618.
QA42615 Ask if QA614=3.
Vraag als QA614=3.
How long before?
Hoe lang daarvoor?
1 Days
1 Dagen

018c 5012

018d 5013

018e 5014

019

51

020a 521

Ask if QA101=1.
How long did you stay smoke-free on your most
recent serious quit attempt? By this I mean the time
period during which you did not smoke.
1 Days
2 Weeks
3 Months
9 Don't know
(choose your timeframe)
If response=1, go to QA235b.
If response=2, go to QA235c.
If response=3, go to QA231d.
If response=9, go to QA614.
QA42235b Ask if QA235=1.
(number of days)
888 Refused
999 Don't Know
QA42235c Ask if QA235=2.
(number of weeks)
88 Refused
99 Don't know
QA42235d Ask if QA235=3.
(number of months)
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Vraag als QA101=1.
Bij uw laatste serieuze stoppoging, hoe lang heeft u
toen niet gerookt?
1 Dagen
2 Weken
3 Maanden
9 Weet niet
(kies uw tijdsaanduiding)
Als antwoord=1, ga naar QA235b.
Als antwoord=2, ga naar QA235c.
Als antwoord=3, ga naar QA231d.
Als antwoord=9, ga naar QA614.

⑦

020b 5211

020c 5212

021

53

022a 541

022b 542

2 Weeks
99 Don't know
(choose your timeframe)
If response=1, go to QA615a.
If response=2, go to QA615b.
If response=9, go to QA618.
QA42615a Ask if QA615=1.
How many days?
88 Refused
99 Don't know
QA42615b Ask if QA615=2.
How many weeks?
88 Refused
99 Don't know
QA42618 Ask if QA614=1-3.
Had you been seriously thinking about quitting in the
days before you finally decided to stop, or was it a
spur-of-the-moment decision?
1 I had already been seriously thinking about
quitting
2 It was a spur-of-the-moment decision
9 Don't know
QA42671 Ask if QA106>0.
QA106>1: On your most recent quit attempt, did
you stop smoking suddenly or did you gradually cut
down on the number of cigarettes you smoked?
QA106=1: Did you stop smoking suddenly or did
you gradually cut down on the number of cigarettes
you smoked?
1 Stopped suddenly
2 Cut down gradually
9 Don't know
If response=2, go to QA673.
Otherwise go to SB020.
QA42673 Ask if QA671=2.
Did you cut down gradually by delaying the first
cigarette you had each day for longer and longer, or
just by trying to smoke less and less?
1 By delaying the first cigarette of the day
2 By trying to smoke less and less
3 Both
9 Don’t know
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2 Weken
99 Weet niet
(kies uw tijdsaanduiding)
Als antwoord=1, ga naar QA615a.
Als antwoord=2, ga naar QA615b.
Als antwoord=9, ga naar QA618.
Vraag als QA615=1.
Hoeveel dagen?
88 Weigering
99 Weet niet
Vraag als QA615=2.
Hoeveel weken?
88 Weigering
99 Weet niet
Vraag als QA614=1-3.
Was u serieus aan het denken over stoppen met roken
in de dagen voor u daadwerkelijk besloot om te
stoppen, of was het meer een opwelling?
1 Ik was al serieus over stoppen aan het denken
2 Het was een opwelling
9 Weet niet
Vraag als QA106>0.
Als QA106>1: Bij uw laatste stoppoging, bent u toen
van de ene op de andere dag gestopt of bent u
geleidelijk minder sigaretten/shag gaan roken?
Als QA106=1: Stopte u van de ene op de andere dag
of bent u geleidelijk minder sigaretten/shag gaan
roken?
1 Plotseling gestopt
2 Geleidelijk geminderd
9 Weet niet
Als antwoord=2, ga naar QA673.
Anders ga naar SB020.
Vraag als QA671=2.
Heeft u geleidelijk geminderd door de eerste sigaret
van de dag steeds verder uit te stellen of door
simpelweg te proberen steeds minder te gaan roken?
1 Ik stelde de eerste sigaret van de dag steeds verder
uit
2 Ik probeerde steeds minder te roken
3 Beide
9 Weet niet

⑧

023a 551

SB42020

023b 5511

SB42021a

023c 5512

SB42021b

024a 561

SB42025

024b 5611

SB42026a

024c 5612

SB42026b

025

SB42031

57

Ask if FR211=1.
How soon after waking do you usually have your first
smoke?
… hours and … minutes
1 Minutes
2 Hours
3 Both
9 Don't know
(choose your timeframe)
If it is in the first hour after waking, fill in 0 hours and
number of minutes.
Go to SB031.
(number of minutes)
88 Refused
99 Don't know
For >90 minutes, use hours field.
(number of hours)
88 Refused
99 Don't know
Must be less than 24 hours.
Ask if FR211=2 or 9.
On days that you smoke, how soon after waking do you
usually have your first smoke?
… hours and … minutes
1 Minutes
2 Hours
3 Both
9 Don't know
If it is in the first hour after waking, fill in 0 hours and
number of minutes.
(number of minutes)
88 Refused
99 Don't know
For >90 minutes, use hours field.
(number of hours)
88 Refused
99 Don't know
Must be less than 24 hours.
Ask all.
Do you consider yourself addicted to cigarettes?
Would you say . . .
1 Not at all
2 Yes -- somewhat addicted
3 Yes -- very addicted
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Vraag als FR211=1.
Hoe snel na het ontwaken steekt u meestal uw eerste
sigaret op?
… uren en … minuten
1 Minuten
2 Uren
3 Beide
9 Weet niet
(kies uw tijdsaanduiding)
Als dit binnen het eerste uur na het ontwaken is, vul
dan 0 uren in en het aantal minuten.
(aantal minuten)
88 Weigering
99 Weet niet
Voor meer dan 90 minuten, gebruik (ook) uren.
(aantal uren)
88 Weigering
99 Weet niet
Dit kan geen 24 uur of meer zijn.
Vraag als FR211=2 of 9.
Op de dagen dat u rookt, hoe snel na het ontwaken
steekt u dan meestal uw eerste sigaret op?
… uren en … minuten
1 Minuten
2 Uren
3 Beide
9 Weet niet
Als dit binnen het eerste uur na het ontwaken is, vul
dan 0 uren in en het aantal minuten.
(aantal minuten)
88 Weigering
99 Weet niet
Voor meer dan 90 minuten, gebruik (ook) uren.
(aantal uren)
88 Weigering
99 Weet niet
Dit kan geen 24 uur of meer zijn.
Vraag iedereen.
Beschouwt u zichzelf verslaafd aan sigaretten/shag?
1 Helemaal niet
2 Ja, enigszins
3 Ja, zeer verslaafd
9 Weet niet

⑨

026a 581_1

SB42203

026b 581_2

SB42205

026c 581_3

SB42207

026d 581_4
027a 591

SB42211
SB42221

027b 592

SB42226

028a 601_1

KN42211

028b 601_2

KN42231

9 Don't know
Ask all.
The following questions ask you about how often you've
had certain thoughts in the last month. In the last
month, how often, if at all, did you . . .
Think about how much you enjoy smoking.
1 Never
2 Rarely
3 Sometimes
4 Often
5 Very often
9 Don't know
Think about the harm your smoking might be doing
to you?
Think about the harm your smoking might be doing
to other people?
Think about the money you spend on smoking?
Ask all.
In the last month, have you stubbed out a cigarette
before you finished it because you thought about the
harm of smoking?
1 Yes
2 No
9 Don't know
If response=1 go to SB226.
Otherwise, go to KN211.
Ask if SB221=1.
Was that once, a few times, or lots of times?
1 Once
2 A few times
3 Lots of times
9 Don’t know
Ask all.
The following are a few health effects and diseases.
Based on what you know or believe, does smoking
cause . . .
Heart disease?
1 Yes
2 No
9 Don't know
Impotence in male smokers?
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Vraag iedereen.
De volgende vragen gaan over hoe vaak u in de
afgelopen maand bepaalde gedachten had.
In de afgelopen maand hoe vaak heeft u gedacht
aan....
Hoeveel u van het roken geniet?
1 Nooit
2 Zelden
3 Soms
4 Vaak
5 Zeer vaak
9 Weet niet
Hoeveel schade u uzelf toebrengt door te roken?
Hoeveel schade u anderen toebrengt door te roken?
Hoeveel geld u aan het roken besteedt?
Vraag iedereen.
Heeft u in de afgelopen maand wel eens een sigaret
vroegtijdig uitgedrukt, omdat u moest denken aan de
schadelijkheid van het roken?
1 Ja
2 Nee
9 Weet niet
Als antwoord=1 ga naar SB226.
Anders, ga naar KN211.
Vraag als SB221=1.
Is dat in de afgelopen maand één keer voorgekomen,
een paar keer, of vaak?
1 Eén keer
2 Een paar keer
3 Vaak
9 Weet niet
Vraag iedereen.
Er volgt een aantal gezondheidsgevolgen en ziekten.
Geeft u alstublieft voor elke ziekte aan of dit volgens u
door het roken kan worden veroorzaakt of niet.
Hartkwaal/hartaandoening.
1 Ja
2 Nee
9 Weet niet
Impotentie bij mannelijke rokers.
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Lung cancer in non-smokers from secondhand
smoke?
Ask all.
Are each of the following statements true or false?
The nicotine in cigarettes is the chemical that causes
most of the cancer.
1 True
2 False
9 Don't know
The brand of cigarettes I smoke has lower levels of
cancer-causing chemicals than other cigarettes.

Longkanker bij niet-rokers door passief roken
(meeroken).
Vraag iedereen.
Zijn de volgende stellingen waar of niet waar?
De nicotine in sigaretten is de stof die de meeste
kanker veroorzaakt.
1 Waar
2 Niet waar
9 Weet niet
Het merk sigaretten dat ik rook heeft een lager niveau
van kankerverwekkende chemicaliën dan andere
sigaretten.
Ask all.
Vraag iedereen
In the last month, how often have you noticed the
Hoe vaak heeft u in de afgelopen maand de
warning labels on cigarette packages or on roll-your- gezondheidswaarschuwingen op sigarettenpakjes of
own packs? Would you say…?
verpakkingen van shag opgemerkt?
1 Never
1 Nooit
2 Rarely
2 Zelden
3 Sometimes
3 Soms
4 Often
4 Vaak
5 Very often
5 Zeer vaak
9 Don't know
9 Weet niet
Ask all.
Vraag iedereen.
In the last month, have you made any effort to avoid
Heeft u in de afgelopen maand geprobeerd om de
looking at or thinking about the warning labels . . .
gezondheidswaarschuwingen te vermijden door het
By covering the warnings up?
volgende te doen:
1 Yes
De waarschuwingen te bedekken.
2 No
1 Ja
9 Don't know
2 Nee
9 Weet niet
By keeping the pack out of sight?
Het pakje uit het zicht te houden.
By using a cigarette case or some other pack?
Een hoesje of een andere verpakking te gebruiken.
By not buying packs with particular labels?
Door geen pakjes te kopen met bepaalde
waarschuwingen erop.
Ask all.
Vraag iedereen.
To what extent, if at all, do the warning labels make In hoeverre zorgen de gezondheidswaarschuwingen
you think about the health risks of smoking?
ervoor dat u gaat nadenken over de risico's van het
1 Not at all
roken?
2 A little
1 Helemaal niet
3 Somewhat
2 Een beetje
4 A lot
3 Tamelijk veel
9 Don't know
4 Veel
9 Weet niet
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WL42421 Ask all.
To what extent, if at all, do the warning labels on
cigarette packs make you more likely to quit
smoking?
1 Not at all
2 A little
3 Somewhat
4 A lot
9 Don't know
WL42221 Ask all.
In the last month, have the warning labels stopped
you from having a cigarette when you were about to
smoke one? Would you say . . .
1 Never
2 Once
3 A few times
4 Many times
9 Don't know
AD42201

AD42601

Vraag iedereen.
In hoeverre zorgen de gezondheidswaarschuwingen
ervoor dat de kans groter wordt dat u stopt met roken?
1 Helemaal niet
2 Een beetje
3 Tamelijk veel
4 Veel
9 Weet niet

Vraag iedereen.
Hoe vaak is het de laatste maand voorgekomen dat de
gezondheidswaarschuwingen op het pakje u ervan
weerhouden hebben om een sigaret te roken, terwijl u
op het punt stond om er één te gaan roken?
1 Nooit
2 Eén keer
3 Een paar keer
4 Vaak
9 Weet niet
Ask all.
Vraag iedereen.
Thinking about everything that happens around you, Als u denkt aan alles wat u zoal beleefd heeft in de
in the last 6 months how often have you noticed
laatste 6 maanden, hoe vaak zijn u dan dingen
things that promote smoking? Would that be . . .
opgevallen die het roken stimuleren?
1 Never
1 Nooit
2 Rarely
2 Zelden
3 Sometimes
3 Soms
4 Often
4 Vaak
5 Very often
5 Zeer vaak
9 Don't know
9 Weet niet
It doesn’t have to be advertising – anything promoting Het hoeft geen reclame te zijn. Het kan van alles zijn
smoking.
waardoor roken gestimuleerd werd.
Ask all.
Vraag iedereen.
The next questions are about the media in general.
De volgende vragen gaan over de media in het
First, thinking about news stories relating to smoking or algemeen. Ten eerste, als u denkt aan het nieuws op
tobacco companies that might have been on TV, radio, televisie, radio of in de krant over roken of de
or in the newspapers.
tabaksindustrie.
In the last 6 months about how often, if at all, have
Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden nieuws
you seen or heard a news story about smoking?
gehoord over roken?
1 Never
1 Nooit
2 Rarely
2 Zelden
3 Sometimes
3 Soms
4 Often
4 Vaak
5 Very often
5 Zeer vaak
9 Don't know
9 Weet niet
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If response=2-5, go to AD606.
Otherwise, go to AD701.
Ask if AD601=2-5.
On balance, how did the news stories portray
smoking? Were they . . .
1 All pro-smoking
2 Mostly pro-smoking
3 Equally pro- and anti-smoking
4 Mostly anti-smoking
5 All anti-smoking

Als antwoord=2-5, ga naar AD606.
Anders, ga naar AD701.
Vraag als AD601=2-5.
Hoe werd het roken over het algemeen neergezet in het
nieuws? Was het nieuws . . .
1 Allemaal positief over roken
2 Meestal positief over roken
3 Even positief als negatief over roken
4 Meestal negatief over roken
5 Allemaal negatief over roken
9 Weet niet
Ask all.
Vraag iedereen.
Now I would like you to think about advertising or
Zou u nu willen nadenken over reclame of informatie
information that talks about the dangers of smoking, or die over de gevaren van roken gaat of over stoppen
encourages quitting.
met roken.
In the last 6 months how often, if at all, have you
Hoe vaak heeft u in de laatste 6 maanden deze reclame
noticed such advertising or information?
of informatie gezien?
1 Never
1 Nooit
2 Rarely
2 Zelden
3 Sometimes
3 Soms
4 Often
4 Vaak
5 Very often
5 Zeer vaak
9 Don't know
9 Weet niet
Ask all.
Vraag iedereen.
We would like to ask you about discussions about
We gaan u nu vragen hoe vaak u over voorlichting of
prevention messages or quit smoking campaigns you
campagnes heeft gesproken met rokers en niet-rokers.
might have had with smokers and non-smokers. The
De eerste vraag gaat over gesprekken hierover met
first question is about discussing this topic with people mensen die roken.
who smoke.
Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden gesproken
How often in the last 6 months have you discussed
over voorlichting of campagnes met rokers?
anti-smoking messages or campaigns with smokers? 1 Nooit
1 Never
2 Zelden
2 Rarely
3 Soms
3 Sometimes
4 Vaak
4 Often
5 Zeer vaak
5 Very often
9 Weet niet
9 Don't know
Als antwoord=1 of 9, ga naar AD023.
If response=1 or 9, go to AD023.
Anders, ga naar AD022.
Otherwise, go to AD022.
Ask if AD021=2-5
Vraag als AD021=2-5.
On the whole, were these conversations positive or
Waren deze gesprekken over het algemeen positief of
negative towards the anti-smoking messages or
negatief over deze voorlichting of campagnes?
campaigns?
1 (Bijna) allemaal positief
1 (Almost) all positive
2 Meestal positief
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2 Mostly positive
3 Sometimes positive, sometimes negative
4 Mostly negative
5 (Almost) all negative
Ask all.
Now we want to ask you about any prevention
messages or anti-smoking campaigns that you have
discussed with smokers or nosmokers. The first
question is about such conversations with smokers.
How often in the last 6 months have you discussed
anti-smoking messages or campaigns with nonsmokers?
1 Never
2 Rarely
3 Sometimes
4 Often
5 Very often
9 Don't know
If response=1 or 9, go to AD821.
Otherwise, go to AD024.
Ask if AD023=2-5.
On the whole, were these conversations positive or
negative towards the anti-smoking messages or
campaigns?
1 (Almost) all positive
2 Mostly positive
3 Sometimes positive, sometimes negative
4 Mostly negative
5 (Almost) all negative
Ask all.
In the last month have you noticed any
advertisements for stop-smoking medications?
1 Yes
2 No
9 Don't know
By "medication" we mean, for example, nicotine
patches, nicotine gum or nicotine sublingual tablets.
Ask all.
Are you bothered by secondhand smoke?
1 Yes
2 No
9 Don't know
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3 Even vaak positief als negatief
4 Meestal negatief
5 (Bijna) allemaal negatief
9 Weet niet
Vraag iedereen.
Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden gesproken
over voorlichting of campagnes met niet-rokers?
1 Nooit
2 Zelden
3 Soms
4 Vaak
5 Zeer vaak
9 Weet niet
Als antwoord=1 of 9, ga naar AD821.
Anders, ga naar AD024.

Vraag als AD023=2-5.
Waren deze gesprekken over het algemeen positief of
negatief over deze voorlichting of campagnes?
1 (Bijna) allemaal positief
2 Meestal positief
3 Even vaak positief als negatief
4 Meestal negatief
5 (Bijna) allemaal negatief
9 Weet niet
Vraag iedereen.
Is u in de laatste maand reclame over stoppen-metroken medicatie opgevallen?
1 Ja
2 Nee
9 Weet niet
Met medicatie bedoelen we bijvoorbeeld
nicotinepleisters, nicotinekauwgom of
nicotinezuigtabletten.
Vraag iedereen.
Heeft u wel eens last van de sigarettenrook van
anderen (meeroken)?
1 Ja
2 Nee
9 Weet niet
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Ask all.
Which of the following statements best describes
smoking inside your home? I mean inside your house
or dwelling and NOT on the balcony or terrace.
1 Smoking is allowed anywhere inside your
home
2 Smoking is allowed in some rooms inside
your home
3 Smoking is never allowed anywhere inside
your home
4 Smoking is not allowed inside your home
except under special circumstances
9 Don't know
If response=1, 2 or 4, go to ET219.
If response=3, go to ET233.
If response= 9, go to ET231.
Ask if ET221=1, 2 or 4.
Is smoking allowed inside if a window is open?
1 Yes
2 No
9 Don’t know
Ask if ET221=1, 2, 4 or 9.
When you are spending an evening at home, about
how many cigarettes do you smoke INSIDE your
house during the evening? This includes smoking
near a window.
88 Refused
99 Don't know
If you smoke less than 1 cigarette in our home during
the evening, fill in 0.
Ask all.
When you are spending an evening at home, about
how many cigarettes do you smoke OUTSIDE your
house during the evening? This could be in the
garden, on the balcony or terrace, or at the door.
88 Refused
99 Don't know
Ask all.
How will the smoking ban in the hospitality industry
affect the rules about smoking in your home?
1 It will make me MORE STRICT about the
amount I smoke at home when I am WITH
NONSMOKERS
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Vraag iedereen.
Welke van de volgende stellingen beschrijft het beste
het rookgedrag bij u thuis? Dus binnen in uw woning.
We bedoelen NIET op het balkon, het terras of in de
tuin.
1 Roken is overal toegestaan in uw huis
2 Roken is in sommige ruimtes in uw huis toegestaan
3 Roken is nooit toegestaan in uw huis
4 Roken is normaal niet toegestaan in uw huis, met
uitzondering van bijzondere omstandigheden.
9 Weet niet
Als antwoord=1, 2 of 4, ga naar ET219.
Als antwoord=3, ga naar ET233.
Als antwoord=9, ga naar ET231.

Vraag als ET221=1, 2 of 4.
Is roken bij u in huis toegestaan als er een raam open
staat?
1 Ja
2 Nee
9 Weet niet
Vraag als ET221=1, 2, 4 of 9.
Als u een avond thuis bent, hoeveel sigaretten rookt u
dan binnen (in uw huis) gedurende de avond? Het
maakt niet of het bij het raam is of niet.
88 Weigering
99 Weet niet
Als u minder dan 1 sigaret rookt in uw huis gedurende
een avond dat u thuis bent, vul dan 0 in.
Vraag iedereen.
Als u een avond thuis bent, hoeveel sigaretten rookt u
dan buiten gedurende de avond? Dit kan in de tuin, op
het balkon, het terras of voor de voordeur zijn.
88 Weigering
99 Weet niet
Vraag iedereen.
Hoe zou een rookverbod voor de horeca gevolgen
hebben voor de regels over roken bij u thuis?
1 Het zou me strikter maken over hoeveel ik thuis
rook als er niet-rokers bij zijn
2 Het zou me strikter maken in hoeveel ik in het
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2 It will make me MORE STRICT about the
amount I smoke at home IN GENERAL
3 It will make me SMOKE MORE at home when
I am WITH NONSMOKERS
4 It will make me SMOKE MORE at home IN
GENERAL
5 It will NOT AFFECT the rules about smoking in
my home
9 Don't know
Ask if ET221<>3.
Are you intending to make your home totally smokefree within the next year?
1 Yes
2 No
3 Unsure
9 Don't know
Ask all.
How much, if at all, do you try to minimize the
amount that non-smokers are exposed to your
cigarette smoke?
1 A lot
2 Somewhat
3 Not at all
9 Don't know
[don’t make ‘Don’t know’-option grey here and place it
directly under ‘Not at all’]
Ask all.
What are the rules about smoking in your car or cars
when there are children in the car? Would you say . .
.
1 Smoking is never allowed in any car
2 Smoking is allowed sometimes or in some
cars
3 Smoking is allowed in all cars
4 Do not have a car
5 I never have children in my car
9 Don't know
Ask all.
Which of the following best describes the rules about
smoking in drinking establishments such as cafes and
pubs where you live?
1 Smoking is not allowed in any indoor area
2 Smoking is allowed only in some indoor areas
3 No rules or restrictions
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algemeen thuis rook
3 Ik zou er thuis meer door gaan roken als er nietrokers bij zijn
4 Ik zou er thuis in het algemeen meer door gaan
roken
5 Het zou niets uitmaken voor hoeveel ik thuis rook
9 Weet niet

Vraag als ET221<>3.
Bent u van plan om uw huis binnen een jaar helemaal
rookvrij te maken?
1 Ja
2 Nee
3 Niet zeker
9 Weet niet
Vraag iedereen.
In hoeverre probeert u de hoeveelheid rook waaraan
niet-rokers worden blootgesteld door uw sigarettenrook
te minimaliseren?
1 Veel
2 Een beetje
3 Helemaal niet
9 Weet niet
[‘Weet niet’-optie hier niet grijs gedrukt en direct onder
‘Helemaal niet’ plaatsen]
Vraag iedereen.
Wat zijn de regels over roken in uw auto (of auto’s) als
er kinderen in de auto zijn?
1 Roken is nooit toegestaan in de auto
2 Roken is soms toegestaan in de auto of in sommige
auto’s
3 Roken is toegestaan in alle auto’s
4 Ik heb geen auto
5 Ik heb nooit kinderen in de auto.
9 Weet niet
Vraag iedereen.
Welke van de volgende stellingen komen het beste
overeen met de regels over roken in
drinkgelegenheden, cafés en kroegen in uw omgeving?
1 Roken is binnen nergens toegestaan
2 Roken is toegestaan in sommige ruimten van een
café
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9 Don't know
"Drinking establishments where you live" means your
local drinking establishments, or drinking
establishments in your community.
Ask all.
In the last 6 months, how often have you visited a
drinking establishment such as a cafe or pub where
you live?
1 More than once a week
2 About once a week
3 About once or twice a month
4 Less than once a month
5 Never
9 Don't know
If response=1-4, go to ET434.
Otherwise, go to DI711 (should have been
ET451).
Ask if ET432=1-4.
The last time you visited, were people smoking inside
the cafe or pub?
1 Yes
2 No
9 Don't know
Ask if ET432=1-4.
Did you smoke at all at the pub or bar during your
last visit, either inside or outside?
1 Yes
2 No
9 Don't know
If response=1, go to ET437.
Otherwise, go to DI711 (should have been
ET451).
Ask if ET435=1.
Did you smoke inside, outside, or both?
1 Inside
2 Outside
3 Both inside and outside
If response=2 or 3, go to ET440.
Otherwise, go to ET451.
Ask if ET437=2 or 3.
Was that in an outdoor area on the premises or did
you have to leave the premises altogether?
1 Outdoor area on the premises
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3 Er zijn geen beperkingen of regels
9 Weet niet
“In uw omgeving” betekent bij u in de buurt of in uw
woonplaats.
Vraag iedereen.
Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden een
drinkgelegenheid zoals een café of kroeg bezocht in uw
omgeving?
1 Meer dan één keer per week
2 Ongeveer één keer per week
3 Ongeveer één of twee keer per maand
4 Minder dan één keer per maand
5 Nooit
9 Weet niet
Als antwoord=1-4, ga naar ET434.
Anders, ga naar DI711 (zou ET451 moeten zijn).
Vraag als ET432=1-4.
De laatste keer dat u in een café of kroeg was, werd er
toen binnen gerookt?
1 Ja
2 Nee
9 Weet niet
Vraag als ET432=1-4.
Rookte u zelf toen u de laatste keer een café of kroeg
bezocht?
1 Ja
2 Nee
9 Weet niet
Als antwoord=1, ga naar ET437.
Anders, ga naar DI711 (zou ET451 moeten zijn).
Vraag als ET435=1.
Rookte u toen binnen, buiten of beide?
1 Binnen
2 Buiten
3 Beide
9 Weet niet
Als antwoord=2 of 3, ga naar ET440.
Anders, ga naar ET451.
Vraag als ET437=2 or 3.
Was dat in een buitenruimte op het terrein of moest u
het terrein helemaal verlaten?
1 Buitenruimte op het terrein
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2 Had to leave the premises altogether
9 Don’t know
Ask all.
In the past six months, did the presence of secondhand cigarette smoke keep you from going to a cafe
or pub?
1 Never
2 Rarely
3 Sometimes
4 Often
5 Very often
9 Don't know
Ask all.
When you think of a typical week in which you drink
something alcoholic, how many alcoholic drinks do
you typically consume? When you add up all alcoholic
beverages – how many glasses or bottles of beer,
wine, or other liquor do you consume?
88 Refused
99 Don't know
A drink is a standard glass of wine (0,1-0,25 l), a glass
of beer (0,3-0,5 l), or a standard quantity of hard
liquor. 1 bottle of wine = 5 drinks.
If you don’t drink alcohol, fill in 0.

2 Ik moest het terrein helemaal verlaten
9 Weet niet
Vraag iedereen.
Heeft de aanwezigheid van rook van anderen u in de
afgelopen 6 maanden wel eens weerhouden om naar
een café of kroeg te gaan?
1 Nooit
2 Zelden
3 Soms
4 Vaak
5 Zeer vaak
9 Weet niet
Vraag iedereen.
Als u aan een voor u normale week denkt waarin u wel
eens alcohol drinkt, hoeveel alcoholische consumpties
drinkt u dan? Als u alle drankjes optelt, hoeveel glazen
of flesjes bier, wijn of andere drank drinkt u dan
ongeveer per week?
88 Weigering
99 Weet niet
1 drankje is een standaard wijnglas (10-25 cl),
een glas bier (30-50 cl) of een standaard
hoeveelheid sterke drank. 1 fles wijn = 5
drankjes.
Als u geen alcohol drinkt, vul 0 in.
Ask all.
Vraag iedereen.
Which of the following best describes the rules about Welke van de volgende stellingen komen het beste
smoking in restaurants where you live?
overeen met de regels over roken in restaurants in uw
1 Smoking is not allowed in any indoor area
omgeving?
2 Smoking is allowed only in some indoor areas 1 Roken is binnen nergens toegestaan
3 Smoking is allowed in all indoor areas
2 Roken is toegestaan in sommige ruimten van een
4 Every restaurant has its own rules
restaurant
9 Don't know
3 Er zijn geen beperkingen of regels
This question refers to indoor areas of restaurants only. 4 Elk restaurant heeft eigen regels
Other questions deal with the outdoor areas of
9 Weet niet
restaurants.
Deze vraag gaat alleen over binnen in restaurants.
"Where you live" means your local restaurants, or
Andere vragen gaan over de terrassen van restaurants.
restaurants in your community.
“In uw omgeving” betekent bij u in de buurt of in uw
woonplaats.
Ask all.
Vraag iedereen.
In the last 6 months, how often have you visited a
Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden een
restaurant where you live?
restaurant bezocht in uw omgeving?
1 More than once a week
1 Meer dan één keer per week
2 About once a week
2 Ongeveer één keer per week

Netherlands W1 CASI, Generated on Jul 31, 2008 – changed by Gera on 040808

⑱

056

90

ET42534

057a 911

ET42535

057b 912

ET42537

057c 913

ET42539

058

ET42551

92

3 About once or twice a month
4 Less than once a month
5 Never
9 Don't know
If response=1-4, go to ET534.
Otherwise, go to ET551.
Ask if ET532=1-4.
The last time you did so, were people smoking inside
the restaurant?
1 Yes
2 No
9 Don't know
Ask if ET532=1-4.
Did you smoke at all at the restaurant during your
last visit, either indoors or outdoors?
1 Yes
2 No
9 Don't know
If response=1, go to ET537.
Otherwise, go to ET551.
Ask if ET535=1.
Did you smoke inside the restaurant, outside, or
both?
1 Inside only
2 Outside only
3 Both inside and outside
9 Don't know
If response=2 or 3, go to ET539.
Otherwise, go to ET551.
Ask if ET537=2 or 3.
Was that in an outdoor area on the premises or did
you have to leave the premises altogether?
1 Outdoor area on the premises
2 Had to leave the premises altogether
9 Don't know
Ask all.
In the past six months, did the presence of
secondhand cigarette smoke keep you from going to
a restaurant?
1 Never
2 Rarely
3 Sometimes
4 Often
5 Very often
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3 Ongeveer één of twee keer per maand
4 Minder dan één keer per maand
5 Nooit
9 Weet niet
Als antwoord=1-4, ga naar ET534.
Anders, ga naar ET551.
Vraag als ET532=1-4.
De laatste keer dat u in een restaurant was, werd er
toen binnen gerookt?
1 Ja
2 Nee
9 Weet niet
Vraag als ET532=1-4.
Rookte u zelf toen u de laatste keer een restaurant
bezocht?
1 Ja
2 Nee
9 Weet niet
Als antwoord=1, ga naar ET537.
Anders, ga naar ET551.
Vraag als ET535=1.
Rookte u toen binnen, buiten of beide?
1 Binnen
2 Buiten
3 Beide
9 Weet niet
Als antwoord=2 of 3, ga naar ET539.
Anders, ga naar ET551.
Vraag als ET537=2 or 3.
Was dat in een buitenruimte op het terrein of moest u
het terrein helemaal verlaten?
1 Buitenruimte op het terrein
2 Ik moest het terrein helemaal verlaten
9 Weet niet
Vraag iedereen.
Heeft de aanwezigheid van rook van anderen u in de
afgelopen 6 maanden wel eens weerhouden om naar
een restaurant te gaan?
1 Nooit
2 Zelden
3 Soms
4 Vaak
5 Zeer vaak

⑲

059

93

060

94

9 Don't know
ET42601b Ask all.
Are you currently employed outside the home?
1 Yes
2 No
9 Don't know
If response=1, go to ET621.
Otherwise, go to ET707.
ET42621 Ask if ET601b=1.
Which of the following best describes the smoking
policy where you work?
1 Smoking is not allowed in any indoor area
2 Smoking is allowed only in some indoor areas
3 Smoking is allowed in any indoor areas
4 Works outside only
9 Don't know
If response=4 or 9, go to ET707.
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ET42700
ET42723

9 Weet niet
Vraag iedereen.
Bent u buitenshuis werkzaam?
1 Ja
2 Nee
9 Weet niet
Als antwoord=1, ga naar ET621.
Anders, ga naar ET707.
Vraag als ET601b=1.
Welke van de volgende stellingen komt het beste
overeen met de regels over roken op uw werk?
1 Roken is binnen nergens toegestaan
2 Roken is alleen toegestaan in sommige
binnenruimten
3 Roken is toegestaan in alle binnenruimten
4 Ik werk altijd in de buitenlucht
9 Weet niet
Als antwoord=4 of 9, ga naar ET707.
Ask if ET601b=1 and ET621=1, 2 or 3.
Vraag als ET601b=1 en ET621=1, 2 of 3.
In the last month, have people smoked in indoor
Werd er op uw werk in de afgelopen maand binnen
areas where you work?
gerookt?
1 Yes
1 Ja
2 No
2 Nee
9 Don't know
9 Weet niet
Ask if ET601b=1 and ET621=1, 2 or 3.
Vraag als ET601b=1 en ET621=1, 2 of 3.
In the last month, have YOU smoked in indoor areas Heeft u op uw werk in de afgelopen maand binnen
at work?
gerookt?
1 Yes
1 Ja
2 No
2 Nee
9 Don't know
9 Weet niet
Ask all.
Vraag iedereen.
For each of the following places, please tell me if you
Wilt u voor elk van de volgende plaatsen aangeven of u
think smoking should be allowed in all indoor areas,
denkt dat roken toegestaan zou moeten zijn in alle
allowed in some indoor areas, or not allowed indoors at binnenruimten, in sommige binnenruimten moet
all.
worden toegestaan of nergens binnen?
Restaurants?
Restaurants?
1 All indoor areas
1 Alle binnenruimten
2 Some indoor areas
2 Sommige binnenruimten
3 Not allowed indoors at all
3 Nergens binnen
9 Don't know
9 Weet niet
Drinking establishments: cafés, bars and pubs?
Drinkgelegenheden (zoals kroegen en cafés)?
Sport canteens?
Sportkantines?
Ask all.
Vraag iedereen.
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At which of the following places do you think smoking
SHOULD be allowed?
On the outdoor terrace of bars and pubs?
1 Yes
2 No
9 Don't know
On the outdoor terrace of restaurants?
Within 5 meters of the entrance to public buildings?

Op welke van de volgende plaatsen denkt u dat roken
toegestaan zou moeten zijn?
Op een terras van een café?
1 Ja
2 Nee
9 Weet niet
Op een terras van een restaurant?
Binnen 5 meter van de ingang van een openbare
ruimte?
In cars with preschool children in them?
In auto’s met kinderen die nog niet naar school gaan
erin?
In cars with non-smokers in them?
In auto’s met niet-rokers erin?
Ask all.
Vraag iedereen.
Rules that restrict smoking are:
Regels die de gevolgen van het roken beperken, zijn:
1 Very good
1 Zeer goed
2 Good
2 Goed
3 Not good, not bad
3 Noch goed, noch slecht
4 Bad
4 Slecht
5 Very bad
5 Zeer slecht
9 Don't know
9 Weet niet
1 Very understandable
Regels die de gevolgen van het roken beperken, zijn:
2 Understandable
1 Zeer begrijpelijk
3 Not understandable and not incomprehensible 2 Begrijpelijk
4 Incomprehensible
3 Noch begrijpelijk, noch onbegrijpelijk
5 Very incomprehensible
4 Onbegrijpelijk
9 Don't know
5 Zeer onbegrijpelijk
9 Weet niet
1 Very reasonable
Regels die de gevolgen van het roken beperken, zijn:
2 Reasonable
1 Zeer verstandig
3 Not reasonable and not unreasonable
2 Verstandig
4 Unreasonable
3 Noch verstandig, noch onverstandig
5 Very unreasonable
4 Onverstandig
9 Don't know
5 Zeer onverstandig
9 Weet niet
1 Very necessary
Regels die de gevolgen van het roken beperken, zijn:
2 Necessary
1 Zeer noodzakelijk
3 Not necessary and not unnecessary
2 Noodzakelijk
4 Unnecessary
3 Noch noodzakelijk, noch onnodig
5 Very unnecessary
4 Onnodig
9 Don't know
5 Zeer onnodig
9 Weet niet
Ask all.
Vraag iedereen.
Do you support or oppose a complete Dutch smoking
Bent u voor of tegen een algeheel rookverbod in
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066b 299
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067a 399

ET42903

ban in …
Restaurants?
1 Strongly support
2 Support
3 Oppose
4 Strongly oppose
9 Don't know
Drinking establishments: cafés, bars and pubs?

Ask all.
Overall, would you say that a ban on smoking in
restaurants, bars and other public places is a good
thing or a bad thing?
1 Very bad
2 Bad
3 Good
4 Very good
9 Don't know
Ask all.
How often in the last 6 months have you discussed
the hospitality industry's smoking ban with smokers?
1 Never
2 Rarely
3 Sometimes
4 Often
5 Very often
9 Don't know
If response=1 or 9, go to ET903.
Otherwise, go to ET902.
Ask if ET901=2-5.
On the whole, were these conversations positive or
negative towards the smoking ban in the hospitality
industry?
1 (Almost) all positive
2 Mostly positive
3 Sometimes positive, sometimes negative
4 Mostly negative
5 (Almost) all negative
Ask all.
How often in the last 6 months have you discussed
the hospitality industry's smoking ban with nonsmokers?
1 Never

Netherlands W1 CASI, Generated on Jul 31, 2008 – changed by Gera on 040808

restaurants in Nederland?
1 Helemaal voor
2 Voor
3 Tegen
4 Helemaal tegen
9 Weet niet
Bent u voor of tegen een algeheel rookverbod in
drinkgelegenheden (bijvoorbeeld cafés en kroegen) in
Nederland?
Vraag iedereen.
Vindt u een rookverbod in cafés en in andere openbare
ruimten in het algemeen goed of slecht?
1 Erg slecht
2 Slecht
3 Goed
4 Erg goed
9 Weet niet
Vraag iedereen.
Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden gesproken
over het rookverbod in de horeca met rokers?
1 Nooit
2 Zelden
3 Soms
4 Vaak
5 Zeer vaak
9 Weet niet
Als antwoord=1 of 9, ga naar ET903.
Anders, ga naar ET902.
Vraag als ET901=2-5.
Waren deze gesprekken over het algemeen positief of
negatief over het rookverbod in de horeca?
1 (Bijna) allemaal positief
2 Meestal positief
3 Even vaak positief als negatief
4 Meestal negatief
5 (Bijna) allemaal negatief
9 Weet niet
Vraag iedereen.
Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden gesproken
over het rookverbod in de horeca met niet-rokers?
1 Nooit
2 Zelden
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ET42904

068a 999

BQ42401

068b 1099

BQ42402

069a 1199

BQ42403

2 Rarely
3 Sometimes
4 Often
5 Very often
9 Don't know
If response=1 or 9, go to BQ401.
Otherwise, go to ET904.
Ask if ET903=2-5.
On the whole, were these conversations positive or
negative towards the smoking ban in the hospitality
industry?
1 (Almost) all positive
2 Mostly positive
3 Sometimes positive, sometimes negative
4 Mostly negative
5 (Almost) all negative
9 Don't know
Ask all.
How often in the last 6 months have you talked to
smokers about quitting smoking?
1 Never
2 Rarely
3 Sometimes
4 Often
5 Very often
9 Don't know
If response=1 or 9, go to BQ403.
Otherwise, go to BQ402.
Ask if BQ401=2-5.
On the whole, were these conversations positive or
negative towards quitting smoking?
1 (Almost) all positive
2 Mostly positive
3 Sometimes positive, sometimes negative
4 Mostly negative
5 (Almost) all negative
Ask all.
How often in the last 6 months have you talked to
non-smokers about quitting smoking?
1 Never
2 Rarely
3 Sometimes
4 Often
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3 Soms
4 Vaak
5 Zeer vaak
9 Weet niet
Als antwoord=1 of 9, ga naar BQ401.
Anders, ga naar ET904.
Vraag als ET903=2-5.
Waren deze gesprekken over het algemeen positief of
negatief over het rookverbod in de horeca?
1 (Bijna) allemaal positief
2 Meestal positief
3 Even vaak positief als negatief
4 Meestal negatief
5 (Bijna) allemaal negatief
9 Weet niet
Vraag iedereen.
Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden gesproken
over stoppen met roken met rokers?
1 Nooit
2 Zelden
3 Soms
4 Vaak
5 Zeer vaak
9 Weet niet
Als antwoord=1 of 9, ga naar BQ403.
Anders, ga naar BQ402.
Vraag als BQ401=2-5.
Waren deze gesprekken over het algemeen positief of
negatief over stoppen met roken?
1 (Bijna) allemaal positief
2 Meestal positief
3 Even vaak positief als negatief
4 Meestal negatief
5 (Bijna) allemaal negatief
9 Weet niet
Vraag iedereen.
Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden gesproken
over stoppen met roken met niet-rokers?
1 Nooit
2 Zelden
3 Soms
4 Vaak
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5 Very often
9 Don't know
If response=2-5, go to BQ404.
Ask if BQ403=2-5.
On the whole, were these conversations positive or
negative towards quitting smoking?
1 (Almost) all positive
2 Mostly positive
3 Sometimes positive, sometimes negative
4 Mostly negative
5 (Almost) all negative
9 Don't know

Ask if BQ401 or BQ403=2-5.
During these conversations, did the following topics
come up for discussion?
Reasons to quit?
1 Never
2 Rarely
3 Sometimes
4 Often
5 Very often
9 Don't know
BQ42411
How hard it is to quit?
BQ42412
The best way to quit?
BQ42413
People who have successfully quit?
BQ42414
People who failed when they tried to quit?
BQ42415
What you would miss if you quit smoking?
BQ42416o
Any other topics?

071a 6199_1

ET42761

071b 6199_2
071c 6199_3
071d 6199_4

ET42762
ET42763
ET42764

Ask all.
How acceptable do you think it is . . .
For someone to smoke in the street?
1 Very unacceptable
2 Unacceptable
3 Not unacceptable, and not acceptable
4 Acceptable
5 Very acceptable
9 Don't know
For someone to smoke in a pub?
For someone to smoke in a restaurant?
For someone to smoke in the presence of children?
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5 Zeer vaak
9 Weet niet
Als antwoord=2-5, ga naar BQ404.
Vraag als BQ403=2-5.
Waren de gesprekken die u had over stoppen met
roken over het algemeen positief of negatief over
stoppen met roken?
1 (Bijna) allemaal positief
2 Meestal positief
3 Even vaak positief als negatief
4 Meestal negatief
5 (Bijna) allemaal negatief
9 Weet niet
Vraag als BQ401 of BQ403=2-5.
Is het volgende onderwerp in deze gesprekken aan de
orde gekomen?
Waarom je zou stoppen
1 Nooit
2 Zelden
3 Soms
4 Vaak
5 Zeer vaak
9 Weet niet
Hoe moeilijk het is om te stoppen
Hoe je het beste kan stoppen
Mensen die met succes zijn gestopt
Mensen bij wie de stoppoging is mislukt
Dat je het roken zou missen als je stopt
Welke andere onderwerpen zijn in deze gesprekken aan
de orde gekomen?
Vraag iedereen.
Hoe acceptabel vindt u het als:
iemand op straat rookt
1 Zeer onacceptabel
2 Onacceptabel
3 Niet onacceptabel, maar ook niet acceptabel
4 Acceptabel
5 Zeer acceptabel
9 Weet niet
iemand in een café rookt
iemand in een restaurant rookt
iemand in de aanwezigheid van kinderen rookt

24

071e 6199_5

ET42765

072a 5699_1

ET42769

072b
072c
072d
072e

5699_2
5699_3
5699_4
5699_5

ET42770
ET42771
ET42772
ET42773

073a 2099_1

ET42781

073b
073c
073d
073e

2099_2
2099_3
2099_4
2099_5

ET42782
ET42783
ET42784
ET42785

074a 4199_1

PS42551

For someone to smoke in their own car in the
presence of non-smoking passengers?
Ask all.
Now we're going to ask your opinion of what most
Dutch people think.

iemand rookt in zijn of haar eigen auto terwijl nietrokende passagiers meereizen
Vraag iedereen.
We gaan u nu vragen wat volgens u de meeste
Nederlanders denken.

How acceptable do you think it is to the average Dutch
person . . .
For someone to smoke in the street?
1 Very unacceptable
2 Unacceptable
3 Not unacceptable, and not acceptable
4 Acceptable
5 Very acceptable
9 Don't know
For someone to smoke in a pub?
For someone to smoke in a restaurant?
For someone to smoke in the presence of children?
For someone to smoke in their own car in the
presence of non-smoking passengers?
Ask all.
On the first of July the hospitality industry will become
smoke-free. That means that you can only smoke inside
if there’s a special smoking room. In most cases you
will have to smoke outside. How do you feel when
you're smoking outside?
When smoking outside . . .
You're unhappy with yourself for smoking.
1 Strongly agree
2 Agree
3 Neither agree nor disagree
4 Disagree
5 Strongly disagree
9 Don't know
You're ashamed if others see you smoking.
You regret that you’re still smoking.
You think that bypassers judge you negatively.
You're proud of yourself for still smoking, in spite of
everything.
Ask all.
Next there are some statements about smokers. How
well do you think these characteristics apply to
smokers? You can answer on a scale from 1 to 7.

Hoe acceptabel denkt u dat de meeste Nederlanders het
vinden als:
iemand op straat rookt
1 Zeer onacceptabel
2 Onacceptabel
3 Niet onacceptabel, maar ook niet acceptabel
4 Acceptabel
5 Zeer acceptabel
9 Weet niet
iemand in een café rookt
iemand in een restaurant rookt
iemand in de aanwezigheid van kinderen rookt
iemand rookt in zijn of haar eigen auto terwijl nietrokende passagiers meereizen
Vraag iedereen.
Op 1 juli wordt de horeca rookvrij. Dat betekent dat u
daar alleen nog mag roken als er een speciale
rookruimte is. In de meeste gevallen moet u buiten
roken. Wat ervaart u dan?
Als u dan buiten staat te roken dan:
Bent u ontevreden over uzelf dat u rookt
1 Helemaal eens
2 Eens
3 Niet eens, maar ook niet oneens
4 Oneens
5 Helemaal oneens
9 Weet niet
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Schaamt u zich als voorbijgangers u zien roken
Heeft u er spijt van dat u nog rookt
Denkt u dat voorbijgangers negatief over u oordelen
Bent u trots op uzelf dat u ondanks alles nog rookt.
Vraag iedereen.
Nu volgen een aantal stellingen over mensen die roken.
Kunt u aangeven in hoeverre u de volgende
eigenschappen vindt passen bij rokers? U kunt dit elke
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You think of smokers as being . . .
Nice people?
1 Very nice
2 3 4 5 6 7 Not at all nice
Determined?
1 Very determined
2 3 4 5 6 7 Very weak-willed (not at all determined)
Free? (Unrestrained by social pressure?)
1 Very free
2 3 4 5 6 7 Not at all free
Pathetic or pitiful?
1 Very pathetic/ pitiful
2 3 4 5 6 7 Not at all pathetic or pitiful
Persevering?
1 Very persevering
2 3 4 5 6 7 Not at all persevering
Addicted?
1 Very addicted
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keer aangeven op een schaal van 1 tot 7.
In hoeverre vindt u rokers:
Aardig?
1 Zeer aardig
2
3
4
5
6
7 Zeer onaardig
Sterk (wilskrachtig)?
1 Zeer sterk
2
3
4
5
6
7 Zeer zwak
Vrij?
1 Zeer vrij
2
3
4
5
6
7 Zeer onvrij
Zielig?
1 Zeer Zielig
2
3
4
5
6
7 Helemaal niet zielig
Doorzetters?
1 Doorzetters
2
3
4
5
6
7 Helemaal geen doorzetters
Verslaafd?
1 Zeer verslaafd
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2 3 4 5 6 7 Not at all addicted
Ask all.
Now we're going to ask your opinion of how most Dutch
people think.
How do you think most Dutch people perceive smokers
nowadays?
Do most Dutch people think of smokers as being . . .
Nice people?
1 Very nice
2 3 4 5 6 7 Not at all nice
Determined?
1 Very determined
2 3 4 5 6 7 Very weak-willed (not at all determined)
Free? (Unrestrained by social pressure?)
1 Very free
2 3 4 5 6 7 Not at all free
Pathetic or pitiful?
1 Very pathetic/ pitiful
2 3 4 5 6 7 Not at all pathetic or pitiful
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2
3
4
5
6
7 Helemaal niet verslaafd
Vraag iedereen.
We gaan u nu vragen wat volgens u de meeste
Nederlanders denken.
Hoe denkt u dat de meeste mensen in Nederland
tegenwoordig tegen rokers aankijken?
In hoeverre vinden zij rokers:
Aardig?
1 Zeer aardig
2
3
4
5
6
7 Zeer onaardig
Sterk (wilskrachtig)?
1 Zeer sterk
2
3
4
5
6
7 Zeer zwak
Vrij?
1 Zeer vrij
2
3
4
5
6
7 Zeer onvrij
Zielig?
1 Zeer Zielig
2
3
4
5
6
7 Helemaal niet zielig

27

075e 4799_5

PS42565

075f 4799_6

PS42566

076a 1021

ST42333

076b 1022

ST42334

076c 1023

ST42335

077

ST42336

Persevering?
1 Very persevering
2 3 4 5 6 7 Not at all persevering
Addicted?
1 Very addicted
2 3 4 5 6 7 Not at all addicted
Ask all.
Have you ever heard of electronic cigarettes -- that
is, devices that are like cigarettes but use heat with
tobacco instead of burning it?
1 Yes
2 No
9 Don't know
If response=1, go to ST334.
Otherwise skip to ST349.
Ask if ST333=1.
Have you ever tried "smoking" one of these electronic
cigarettes?
Ask if ST334=1.
Have you ever bought an electronic cigarette?
Ask if ST334=1.
How often do you currently use an electronic
cigarette? Would that be . . .
1 Daily
2 Less than daily, but at least once a week
3 Less than weekly, but at least once a month
4 Less than monthly
5 Or have you stopped altogether?
9 Don't know

Doorzetters?
1 Doorzetters
2
3
4
5
6
7 Helemaal geen doorzetters
Verslaafd?
1 Zeer verslaafd
2
3
4
5
6
7 Helemaal niet verslaafd
Vraag iedereen.
Heeft u gehoord van elektronische sigaretten; dat is
een apparaatje die eruit ziet als een sigaret maar hitte
gebruikt in plaats van verbranding?
1 Ja
2 Nee
9 Weet niet
Als antwoord=1, ga naar ST334.
Anders, ga naar ST301.
Vraag als ST333=1.
Heeft u ooit zo’n elektronische sigaret ‘gerookt’?

Ask if ST336=1.
Why did you start using electronic cigarettes? Which of
the following were reasons for your using electronic
cigarettes?

Ask if ST334=1.
Heeft u ooit zo’n elektronische sigaret gekocht?
Vraag als ST334=1.
Hoe vaak gebruikt u de elektronische sigaret
momenteel? Is dat . . .
1 Dagelijks
2 Minder dan dagelijks, maar minstens eens per week
3 Minder dan wekelijks, maar minstens eens per
maand
4 Minder dan maandelijks
5 Ik gebruik ‘m helemaal niet meer
9 Weet niet
Vraag als ST336=1.
Waarom begon u met het gebruiken van de
elektronische sigaret? Hieronder staan een aantal
mogelijkheden; geeft u alstublieft aan of dit voor u een
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They may not be as bad for your health?
1 Yes
2 No
9 Don't know
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reden was om de elektronische sigaret te gebruiken.
Omdat ze minder schadelijk zijn voor je gezondheid.
1 Ja
2 Nee
9 Weet niet
They taste better.
Omdat ze lekkerder smaken.
So you can smoke in places where smoking regular
Zodat je toch kan roken op plaatsen waar het niet is
cigarettes is banned.
toegestaan om normale sigaretten te roken.
To make it easier to cut down on the number of
Om het makkelijker te maken om minder te gaan
cigarettes you smoke.
roken.
As a way to help you quit?
Om het makkelijker te maken om te stoppen met
roken.
Ask if ST333=1.
Vraag als ST333=1.
Do you think electronic cigarettes are more harmful
Denkt u dat elektronische sigaretten schadelijker zijn
than regular cigarettes, less harmful, or are they
voor de gezondheid dan normale sigaretten, minder
equally harmful to health?
schadelijk, of zijn ze even schadelijk?
1 More harmful than regular cigarettes
1 Schadelijker dan normale sigaretten
2 Equally harmful
2 Even schadelijk
3 Less harmful than regular cigarettes
3 Minder schadelijk dan normale sigaretten
9 Don't know
9 Weet niet
Ask all.
Vraag iedereen.
In the past month, have you used any other smoking Heeft u in de afgelopen maand wel eens andere
products besides cigarettes or rolling tobacco?
rookwaren gebruikt naast sigaretten en shag?
1 Yes
1 Ja
2 No
2 Nee
9 Don't know
9 Weet niet
If response=1, go to ST311.
Als antwoord=1, ga naar ST311.
Otherwise, go to SO251.
Anders, ga naar SO251.
Ask if ST301=1.
Vraag als ST301=1.
Which products?
Welke producten waren dat?
Cigars.
Sigaren
1 Mentioned
1 Genoemd
2 Not mentioned
2 Niet genoemd
Cigarillos.
Cigarillos
Pipe.
Pijp
Waterpipe.
Waterpijp
Joint.
Joint
Don’t know.
Weet niet
Ask if ST311=1.
Vraag als ST311=1.
How often do you currently smoke cigars? Would that Hoe vaak rookt u tegenwoordig sigaren. Is dat . . .
be . . .
1 Dagelijks
1 Daily
2 Minder dan dagelijks, maar minstens eens per week
2 Less than daily, but at least once a week
3 Minder dan wekelijks, maar minstens eens per

Netherlands W1 CASI, Generated on Jul 31, 2008 – changed by Gera on 040808

29

082b 1082

ST42354

082c 1083

ST42358

082d 1084

ST42324

082e 1085

ST42338

083

109

SO42251

084

110

BR42701

085a 1111

BR42711

3 Less than weekly, but at least once a month
4 Less than monthly
5 Or have you stopped altogether?
9 Don't know
Ask if ST313=1.
How often do you currently smoke cigarillos? Would
that be . . .
Ask if ST317=1.
How often do you currently smoke a pipe? Would that
be . . .
Ask if ST323=1.
How often do you currently smoke a waterpipe?
Would that be . . .
Ask if ST318=1.
How often do you currently smoke a joint? Would
that be . . .
Ask all.
Where did you last buy cigarettes or tobacco for
yourself?
01 Grocery store
02 Bar, restaurant, or entertainment
establishment
03 Duty-free shop
04 Outside the country, but in the EU
05 Outside the EU
06 By mail
07 From someone else
08 The Internet
09 Newsstand
10 Tobacconist
11 Vending machine
12 Other
13 Kiosk
14 Gas station
99 Don't know
Ask if BR310=1.
Was it [current brand]?
1 Yes
2 No
9 Don't know
If response=2, go to BR711.
Otherwise, go to BR710.
Ask if BR310=2 or BR701=2.
What brand of cigarettes did you buy?
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maand
4 Minder dan eens per maand
5 Ik ben er helemaal mee gestopt
9 Weet niet
Vraag als ST313=1.
Hoe vaak rookt u tegenwoordig cigarillos. Is dat...
Vraag als ST317=1.
Hoe vaak rookt u tegenwoordig pijp. Is dat...
Vraag als ST323=1.
Hoe vaak rookt u tegenwoordig waterpijp. Is dat...
Vraag als ST318=1.
Hoe vaak rookt u tegenwoordig een joint. Is dat...
Vraag iedereen.
Waar kocht u de laatste keer sigaretten of shag voor
uzelf?
01 Supermarkt
02 Bar of restaurant
03 Belastingvrije winkel
04 Niet in Nederland, maar wel in de Europese Unie
05 Buiten de Europese Unie
06 Via de post
07 Van iemand anders
08 Via Internet
09 Gemakswinkel, zoals Bruna
10 Tabakswinkel
11 Automaat
12 Anders
13 Kiosk
14 Pompstation
99 Weet niet
Vraag als BR310=1.
Was het [huidig merk]?
1 Ja
2 Nee
9 Weet niet
Als antwoord=2, ga naar BR711.
Anders, ga naar BR710.
Vraag als BR310=2 or BR701=2.
Welk merk kocht u?
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085b 1112

085c 11121

086

112

087

113

088a 1141

088b 1142

088c 1143

999 Don't know
[drop down menu]
BR42710
Did you buy a second brand as well?
1 Yes
2 No
9 Don't know
BR42711o Ask if BR710=1.
What brand?
998 Other
999 Don't know
[drop down menu]
FR42327 Ask if FR326=3.
The last time you bought cigarettes for yourself, did
you buy . . .
1 Packaged cigarettes
2 Rolling tobacco
3 Both
9 Don't know
If response=1 or 3, go to PU201.
If response=2, go to PU511.
Otherwise, go to SO411.
PU42201 Ask if (FR326=1) OR (FR327=1 or 3).
The last time you bought cigarettes for yourself, did
you buy them by the carton, the pack, or as single
cigarettes?
1 Carton
2 Pack
3 Single, loose
9 Don't know
If response=1, go to PU211.
If response=2, go to PU311.
If response=3, go to PU411.
Otherwise, go to SO411.
PU42211 Ask if PU201=1.
How many cartons did you buy?
88 Refused
99 Don't know
Enter number of cartons.
PU42222 Ask if PU201=1.
How many packs of cigarettes were in [the/ each]
carton?
PU42227 Ask if PU201=1.
How many cigarettes were in each pack?
1 17 cigarettes
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999 Weet niet
[drop down menu]
Kocht u nog een ander merk?
1 Ja
2 Nee
9 Weet niet
Vraag als BR710=1.
Welk merk?
998 Andere
999 Weet niet
[drop down menu]
Vraag als FR326=3.
De laatste keer dat u sigaretten voor uzelf kocht, kocht
u toen . . .
1 Een pakje sigaretten
2 Shag
3 Beide
9 Weet niet
Als antwoord=1 of 3, ga naar PU201.
Als antwoord=2, ga naar PU511.
Anders, ga naar SO411.
Vraag als (FR326=1) of (FR327=1 of 3).
De laatste keer dat u sigaretten voor uzelf kocht, kocht
u toen een slof, een pakje of kocht u losse sigaretten?
1 Slof
2 Pakje
3 Losse sigaretten
9 Weet niet
Als antwoord=1, ga naar PU211.
Als antwoord=2, ga naar PU311.
Als antwoord=3, ga naar PU411.
Anders, ga naar SO411.
Vraag als PU201=1.
Hoeveel sloffen kocht u?
88 Weigering
99 Weet niet
Vraag als PU201=1.
Hoeveel pakjes zaten er in de slof?
Vraag als PU201=1.
Hoeveel sigaretten zaten er in elk pakje?
1 17 sigaretten
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088d 1143o

089a 1151

2 19 cigarettes
3 24 cigarettes
4 Other number; specify
8 Refused
9 Don't Know
If response=4, go to PU227o.
Otherwise, go to PU229.
PU42227o Ask if PU227=4.
88 Refused
99 Don't know
PU42229 Ask if PU211>1.
I'd like to find out how much you paid. Is it easier for
you to say how much you paid per carton or how
much you paid for all the cartons?
1 Price per carton
2 Total paid for all cartons
9 Don't know
(1) Whichever is easier for you -- price per carton or
price for all cartons together.

089b 11520

PU42231

089c 1153

PU42241

090a 1161

PU42311

2 19 sigaretten
3 24 sigaretten
4 Ander aantal, specificeer
99 Weet niet
Als antwoord=4, ga naar PU227o.
Anders, ga naar PU229.

Vraag als PU227=4.
88 Weigering
99 Weet niet
Vraag als PU211>1.
Wij zouden graag te weten willen komen hoeveel u
precies betaald heeft. Is het voor u makkelijker om dit
per slof aan te geven of voor alle sloffen bij elkaar?
1 Prijs per slof
2 Totale prijs voor alle sloffen
9 Weet niet
(1) Wat het makkelijkst is voor u – prijs per slof of voor
alle sloffen samen.
(2) Record exact price, do not round the number. If you (2) Noteer exacte prijs, rond niet af. Als u dit niet kunt
doen, vul dan het middelpunt in.
cannot narrow down the range, enter midpoint of the
Als antwoord=1, ga naar PU231.
range.
Als antwoord=2, ga naar PU241.
If response=1, go to PU231.
Anders, ga naar SO411.
If response=2, go to PU241.
Otherwise, go to SO411.
If PU221=1: How much did you pay for THAT carton? Als PU221=1: Hoeveel heeft u betaald voor die slof?
If PU221>1 and PU229=1: How much did you pay for Als PU221>1 en PU229=1: Hoeveel heeft u betaald
EACH carton?
voor ELKE slof?
€…
888 Weigering
888 Refused
999 Weet niet
999 Don't Know
[mogelijke antwoorden tussen 5 en 100]
[possible answers between 5 and 100]
Ask if PU229= 2.
Vraag als PU229=2.
How much did you pay in total for all the cartons?
Hoeveel betaalde u in totaal?
€…
€…
888 Refused
888 Weigering
999 Don't Know
999 Weet niet
Record exact price, do not round the number. If you
Noteer exacte prijs, rond niet af. Als dit niet lukt, vul
cannot narrow down the range, enter midpoint of the
dan het middelpunt in.
range.
Vul totale prijs in voor alle sloffen.
Ga naar SO411.
Fill in the total price for all cartons.
Go to SO411.
Ask if PU201=2.
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Vraag als PU201=2.
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090b 1162

090c 1162o

091a 1171

091b 1172

091c 1173

How many packs did you buy?
88 Refused
99 Don't know
Fill in the number of packs.
PU311=1: How many cigarettes were in THE pack?
PU311>1: How many cigarettes were in EACH pack?
1 17 cigarettes
2 19 cigarettes
3 24 cigarettes
4 Other number; specify
9 Don't know

Hoeveel pakjes kocht u?
88 Weigering
99
Weet niet
Vul aantal pakjes in.
PU42322
Als PU311=1: Hoeveel sigaretten zaten er in het
pakje?
Als PU311>1: Hoeveel sigaretten zaten er in elk
pakje?
1 17 sigaretten
2 19 sigaretten
3 24 sigaretten
4 Ander aantal, namelijk …
9 Weet niet
PU42322o Ask if PU322=4.
Vraag als PU322=4.
How much?
Hoeveel?
888 Refused
888 Weigering
999 Don't Know
999
Weet niet
PU42329 Ask If PU311>1.
Vraag als PU311>1.
I'd like to find out how much you paid. Is it easier for Wij zouden graag te weten willen komen hoeveel u
you to say how much you paid per pack or how much precies betaald heeft. Is het voor u makkelijker om dit
you paid for all the packs?
per pakje aan te geven of voor alle pakjes bij elkaar?
1 Price per pack
1 Prijs per pakje
2 Total paid for all packs
2 Totale prijs voor alle pakjes
9 Don't know
9 Weet niet
(1) Whichever is easier for you -- price per pack or
(1) Wat het makkelijkst is voor u – prijs per pakje of
price for all packs together.
voor alle pakjes samen.
(2) Record exact price, do not round the number. If you (2) Noteer exacte prijs, rond niet af. Als u dit niet kunt
doen, vul dan het middelpunt in.
cannot narrow down the range, enter midpoint of the
Als antwoord=1, ga naar PU331.
range.
Als antwoord=2, ga naar PU341.
If response=1, go to PU331.
Anders, ga naar SO411.
If response=2, go to PU341.
Otherwise, go to SO411.
PU42331 Ask if PU311=1 or PU329=1.
Vraag als PU311=1 of PU329=1.
If PU311=1: How much did you pay for THAT pack?
Als PU311=1: Hoeveel betaalde u voor dat pakje?
If PU311>1 and PU329=1: How much did you pay for Als PU311>1 en PU329=1: Hoeveel betaalde u voor
EACH pack?
elk pakje?
€…
€…
88 Refused
88 Weigering
99 Don't know
99
Weet niet
[possible answers between 0.5 (0,5 in NL) and 10]
[mogelijke antwoorden tussen 0,5 en 10]
PU42341 Ask if PU329=2.
Vraag als PU329=2.
How much did you pay for all the packs?
Hoeveel betaalde u voor alle pakjes samen?
€…
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Record exact price, do not round the number. If you
cannot narrow down the range, enter midpoint of the
range.

092

118

PU42411

093a 1191

PU42429

093b 11922

PU42431

093c 1193

PU42441

€…
99 Weet niet
Noteer exacte prijs, rond niet af. Als dit niet lukt, vul
dan het middelpunt in.
Fill in the total price for all cartons.
Vul de prijs voor alle pakjes samen in.
Go to SO411.
Ga naar SO411.
Ask if PU201=3.
Vraag als PU201=3.
How many loose cigarettes did you purchase?
Hoeveel losse sigaretten kocht u?
88 Refused
88 Weigering
99 Don't know
99 Weet niet
Enter number of cigarettes.
Vul aantal sigaretten in.
If response=1, go to PU431.
Als antwoord=1, ga naar PU431.
If response>1 and <88, go to PU429.
Als antwoord>1 en <88, ga naar PU429.
Otherwise, go to SO411.
Anders, ga naar SO411.
Ask if PU411>1.
Vraag als PU411>1.
I'd like to find out how much you paid. Is it easier for Wij zouden graag te weten willen komen hoeveel u
you to say how much you paid per cigarette or how
precies betaald heeft. Is het voor u makkelijker om dit
much you paid for all cigarettes?
per sigaret aan te geven of voor alle sigaretten bij
1 Price per cigarette
elkaar?
2 Total paid for all cigarettes
1 Prijs per sigaret
9 Don't know
2 Totale prijs voor alle sigaretten
(1) Whichever is easier for you -- price per carton or
9 Weet niet
price for all cartons together.
(1) Wat het makkelijkst is voor u – prijs per sigaret of
(2) Record exact price, do not round the number. If you voor alle sigaretten samen.
(2) Noteer exacte prijs, rond niet af. Als u dit niet kunt
cannot narrow down the range, enter midpoint of the
doen, vul dan het middelpunt in.
range.
Als antwoord=1, ga naar PU431.
If response=1, go to PU431.
Als antwoord=2, ga naar PU441.
If response=2, go to PU441.
Anders, ga naar SO411.
Otherwise, go to SO411.
Ask if PU411=1 or PU429=1.
Vraag als PU411=1 of PU429=1.
If PU411=1: How much did you pay for THAT
Als PU411=1: Hoeveel betaalde u voor die sigaret?
cigarette?
Als PU411>1 and PU429=1: Hoeveel betaalde u voor
If PU411>1 and PU429=1: How much did you pay for elke sigaret?
EACH cigarette?
€…
€…
(Vul prijs in)
(Enter price)
88 Weigering
88 Refused
99 Weet niet
99 Don't know
Ask if PU429= 2.
Vraag als PU429=2.
How much did you pay for all cigarettes together?
Hoeveel betaalde u voor alle sigaretten?
€…
€…
Record exact price, do not round the number. If you
Noteer exacte prijs, rond niet af. Als dit niet lukt, vul
cannot narrow down the range, enter midpoint of the
dan het middelpunt in.
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range.

094

120

PU42511

095a 1211

PU42529

095b 12122

PU42531

095c 1213

PU42541

Fill in the total price for all cigarettes.
88 Refused
99 Don't know
Go to SO411.
Ask if FR326=2 or 3 or FR327=2 or 3.
The last time you bought roll-your-own tobacco, how
many pouches or containers of tobacco did you buy?
888 Refused
999 Don't Know
Fill in the number of packs.
If response=1, go to PU531.
If response>1, go to PU529.
Otherwise, go to SO411.
Ask if PU511>1.
I'd like to find out how much you paid. Is it easier for
you to say how much you paid per pouch or container
or how much you paid for all the pouches or
containers?
1 Price per pouch
2 Total paid for all pouches
99 Don't know
(1) Whichever is easier for you -- price per carton or
price for all cartons together.

Vul prijs in voor alle sigaretten.
88 Weigering
99 Weet niet
Ga naar SO411.

Vraag als (FR326=2 of 3) of (FR327=2 of 3).
De laatste keer dat u shag kocht, hoeveel pakjes kocht
u toen?
888 Weigering
999 Weet niet
Vul aantal pakjes in.
Als antwoord=1, ga naar PU531.
Als antwoord>1, ga naar PU529.
Anders, ga naar SO411.
Vraag als PU511>1.
Wij zouden graag te weten willen komen hoeveel u
precies betaald heeft. Is het voor u makkelijker om dit
per pakje aan te geven of voor alle pakjes bij elkaar?
1 Prijs per pakje
2 Totale prijs voor alle pakjes
99 Weet niet
(1) Wat het makkelijkst is voor u – prijs per pakje of
voor alle pakjes samen.
(2) Noteer exacte prijs, rond niet af. Als u dit niet kunt
(2) Record exact price, do not round the number. If you doen, vul dan het middelpunt in.
Als antwoord=1, ga naar PU531.
cannot narrow down the range, enter midpoint of the
Als antwoord=2, ga naar PU541.
range.
Anders, ga naar SO411.
If response=1, go to PU531.
If response=2, go to PU541.
Otherwise, go to SO411.
Ask if PU511=1 or PU529=1.
Vraag als PU511=1 of PU529=1.
If PU511=1: How much did you pay for THAT pouch Als PU511=1: Hoeveel betaalde u voor dat pakje?
or container?
Als PU511>1 en PU529=1: Hoeveel betaalde u voor
If PU511>1 and PU529=1: How much did you pay for elk pakje?
EACH pouch or container?
€…
€…
888 Weigering
888 Refused
999 Weet niet
999 Don't Know
[mogelijke antwoorden tussen 0,5 en 20]
[possible answers between 0.5 and 20]
Ask if PU529= 2.
Ask if PU529=2.
How much did you pay for all the pouches?
Hoeveel betaalde u voor alle pakjes?
€…
€…
88 Refused
88 Weigering
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99 Don't know
Record exact price, do not round the number. If you
cannot narrow down the range, enter midpoint of the
range.
096

122

PU42549

097a 1231

SO42411

097b 1232

SO42412

098a 1241

SO42414

098b 1242

SO42415

99 Weet niet
Noteer exacte prijs, rond niet af. Als dit niet lukt, vul
dan het middelpunt in.
Ga naar SO411.

Go to SO411.
Ask if FR326=2 or FR327=2.
Vraag als FR326=2 of FR327=2.
What sized pouch or container did you buy?
Hoe groot was het pakje dat u kocht?
1 Large
1 Groot
2 Standard
2 Standaard
3 Small
3 Klein
4 Other
4 Anders
9 Don't know
9 Weet niet
Ask all.
Vraag iedereen.
In the last 6 months have you bought [cigarettes/
Heeft u gedurende de afgelopen 6 maanden sigaretten
tobacco] . . .
of tabak gekocht via internet?
from the Internet?
1 Ja
1 Yes
2 Nee
2 No
9 Weet niet
9 Don't know
Als antwoord=1, ga naar SO412.
If response=1, go to SO412.
Anders, ga naar SO414.
Otherwise, go to SO414.
Ask if SO411=1.
Vraag als SO411=1.
How often in the last 6 months have you bought
Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden sigaretten
cigarettes [or tobacco] from the Internet?
of tabak gekocht via internet?
1 Only once
1 Eén keer
2 A few times
2 Een paar keer
3 Many times
3 Vaak
4 All of the time
4 Altijd
9 Don't know
9 Weet niet
Ask all.
Vraag iedereen.
In the last 6 months have you bought [cigarettes/
Heeft u gedurende de afgelopen 6 maanden sigaretten
tobacco] . . .
of tabak gekocht buiten Nederland maar binnen de
From outside the Netherlands but inside the EU?
Europese Unie?
1 Yes
1 Ja
2 No
2 Nee
9 Don't know
9 Weet niet
If response=1, go to SO415.
Als antwoord=1, ga naar SO415.
Otherwise, go to SO418.
Anders, ga naar SO418.
Ask if SO414=1.
Vraag als SO414=1.
How often in the last 6 months have you bought
Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden sigaretten
cigarettes from outside the Netherlands but inside the of tabak gekocht buiten Nederland maar binnen de
EU?
Europese Unie?
1 Only once
1 Eén keer
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099a 1251

SO42418

099b 1252

SO42419

100a 1261

SO42441

100b 1262

SO42446

100c 3299_1

PS42571

2 A few times
3 Many times
4 All of the time
9 Don't know
Ask all.
In the last 6 months have you bought [cigarettes/
tobacco] . . .
From outside the EU?
1 Yes
2 No
9 Don't know
If response=1, go to SO419.
Otherwise, go to SO441.
Ask if SO418=1.
How often in the last 6 months have you bought
cigarettes outside the EU?
1 Only once
2 A few times
3 Many times
4 All of the time
9 Don't know
Ask all.
In the last 6 months have you bought [cigarettes/
tobacco] . . .
From people selling them independently (e.g., doorto-door, in the street)?
1 Yes
2 No
9 Don't know
If response=1, go to SO446.
Otherwise, go to PU621.
Ask if SO441=1.
How often in the last 6 months have you bought
cigarettes [or tobacco] from people selling them
independently (e.g. door-to-door, in the street)?
1 Only once
2 A few times
3 Many times
4 All of the time
9 Don't know
Ask all.
How much do you agree with each statement?
You hate yourself because you smoke
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2 Een paar keer
3 Vaak
4 Altijd
9 Weet niet
Vraag iedereen.
Heeft u gedurende de afgelopen 6 maanden sigaretten
of tabak gekocht buiten de Europese Unie?
1 Ja
2 Nee
9 Weet niet
Als antwoord=1, ga naar SO419.
Anders, ga naar SO441.
Vraag als SO418=1.
Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden sigaretten
of tabak gekocht buiten de Europese Unie?
1 Eén keer
2 Een paar keer
3 Vaak
4 Altijd
9 Weet niet
Vraag iedereen.
Heeft u gedurende de afgelopen 6 maanden sigaretten
of tabak gekocht van mensen die onafhankelijk
sigaretten of tabak verkopen, bijvoorbeeld aan de deur
of op straat?
1 Ja
2 Nee
9 Weet niet
Als antwoord=1, ga naar SO446.
Anders, ga naar PU621.
Vraag als SO441=1.
Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden sigaretten
of tabak gekocht van mensen die onafhankelijk
sigaretten of tabak verkopen, bijvoorbeeld aan de deur
of op straat?
1 Eén keer
2 Een paar keer
3 Vaak
4 Altijd
9 Weet niet
Vraag iedereen.
In hoeverre bent u het eens met de volgende
stellingen:
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1
2
3
4
5
9

100d 3299_2
100e 3299_3

PS42572
PS42573

101

127

PU42621

102

128

SM42111

103a 1291_1

SM42161

103b 1291_2
103c 1291_3

SM42162
SM42163

103d 1291_4
103e 1291_5
104a 1301_1

SM42164
Q1291_5
SM42231

Strongly agree
Agree
Neither agree nor disagree
Disagree
Strongly disagree
Don't know

U baalt van uzelf dat u rookt
1 Helemaal eens
2 Eens
3 Niet eens, maar ook niet oneens
4 Oneens
5 Helemaal oneens
9 Weet niet
You have yourself to blame that you smoke
U neemt het uzelf kwalijk dat u rookt
You’re mad at yourself because you ever started
U bent kwaad op uzelf, omdat u ooit bent begonnen
smoking
met roken
Ask all.
Vraag iedereen.
You’ve now completed approximately three quarters of U bent nu op ongeveer driekwart van de vragenlijst.
the questionnaire.
Heeft u in de afgelopen 6 maanden geld uitgegeven aan
In the last 6 months have you spent money on
sigaretten of tabak waarvan u wist dat het beter aan
cigarettes or tobacco that you knew would be better belangrijkere dingen voor het huishouden zoals eten
spent on household essentials like food?
uitgegeven zou kunnen worden?
1 Yes
1 Ja
2 No
2 Nee
9 Don't know
9 Weet niet
Ask all.
Vraag iedereen.
Have you ever used any stop-smoking medications,
Heeft u ooit nicotinevervangers (hulpmiddel zoals
such as nicotine replacement therapies like nicotine
nicotine kauwgom of –pleisters) of medicatie waar u
gum or the patch, or other medications that require a een recept voor nodig had, zoals Zyban, gebruikt om te
prescription, such as Zyban?
stoppen met roken?
1 Yes
1 Ja
2 No
2 Nee
4 Never heard of stop-smoking medications
3 Nooit gehoord van nicotinevervangers
9 Don't know
9 Weet niet
If response=1, go to SM161.
Als antwoord=1, ga naar SM161.
Otherwise, go to CH801.
Anders, ga naar CH801.
Ask if SM111=1.
Vraag als SM111=1.
Which of the following were reasons you used stopWaarom heeft u die medicatie of dat hulpmiddel toen
smoking medications?
gebruikt?
To stop smoking completely.
Om volledig met roken te stoppen
1 Mentioned
1 Genoemd
2 Not mentioned
2 Niet genoemd
More answers possible.
Meer antwoorden mogelijk.
To reduce the amount you smoke.
Om minder te gaan roken
To cope with times when you could not or were not
Om makkelijker om te gaan met situaties waarin je niet
allowed to smoke.
kunt of mag roken
Or some other reason.
Om een andere reden
Don't know
Weet niet
Ask if SM111=1.
Vraag als SM111=1.
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This question is about both NRTs and prescription
medications. We are interested in your most recent use
of stop-smoking medications.
The last time you used stop-smoking medications,
which product or combination of products did you use?
NRT: Nicotine gum.
1 Mentioned
2 Not mentioned
More answers possible.
104b
104c
104d
104e
104f
104g

1301_2
1301_3
1301_4
1301_5
1301_6
1301_7

SM42232
SM42234
SM42238
SM42240
SM42241
SM42242

104h 1301_8
104i 1301_9

SM42245
SM42250

105

131

106

132

107

1331

NRT: Nicotine patch.
NRT: Nicotine (sublingual) tablets.
NRT: Nicotine microtabs.
NRT: Other nicotine replacement product (specify).
Prescription: Zyban (or Bupropion, or Wellbutrin).
Prescription: Champix (UK, EU)/ Chantix (US)/
Varenicline
Prescription: Other prescription medication (specify)
Other: Unknown or generic medicine (specify)

Deze vraag gaat over nicotinevervangers en medicatie.
We zijn geïnteresseerd in de laatste keer dat u
nicotinevervangers of medicatie gebruikte.
Toen u de laatste keer medicatie of een
nicotinevervanger gebruikte om te stoppen met roken,
welk product of combinatie van producten was dat?
Nicotine kauwgom
1 Genoemd
2 Niet genoemd
Meer antwoorden mogelijk.
Nicotine pleisters
Nicotine zuigtablet (NiQuitin, Nicotinell)
Nicotine microtabs
Een andere nicotinevervanger
Zyban, bupropion
Champix, Varenicline

Andere medicatie
Andere (ik weet niet of het een nicotinevervanger of
medicatie was)
SM42353 Ask if (one of the questions SM231-SM240=1)
Vraag als (één van de vragen SM231-SM240=1)
and SM163=3.
EN SM163=3.
How often do you use nicotine replacement
Hoe vaak gebruikt u een nicotinevervanger om situaties
medication(s) to cope with situations where you can't het hoofd te bieden waar u niet kunt roken?
smoke? Would that be:
1 Dagelijks
1 Daily
2 Minder dan dagelijks, maar ten minste eens per
2 Less than daily, but at least once a week
week
3 Less than weekly, at least once a month
3 Minder dan wekelijks, maar ten minste eens per
4 Less than monthly
maand
5 I no longer use it in this way
4 Minder dan maandelijks
9 Don't know
5 Ik gebruik het niet langer op deze manier
9 Weet niet
CH42801 Ask all.
Vraag iedereen.
In the last 6 months – since [6M anchor] – have you Heeft u in de afgelopen 6 maanden een dokter/arts of
visited a doctor or other health professional?
een andere gezondheidsspecialist bezocht?
1 Yes
1 Ja
2 No
2 Nee
9 Don't know
9 Weet niet
If response=1, go to CH810.
Als antwoord=1, ga naar CH810.
Otherwise, go to CH861.
Anders, ga naar CH861.
CH42810 Ask if CH801=1.
Vraag als CH801=1.
During any visit to the doctor or other health
Heeft u in de afgelopen 6 maanden tijdens een bezoek
professional in the last 6 months, did you receive . . .
aan een arts of gezondheidsspecialist advies gekregen
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Advice concerning possible ways to stop smoking?
1 Yes
2 No
9 Don't know
Ask if CH801=1.
During any visit to the doctor or other health
professional in the last 6 months, did you receive . . .
Additional help or a referral to another service to help
you quit?
1 Yes
2 No
9 Don't know
Ask if CH801=1.
During any visit to the doctor or other health
professional in the last 6 months, did you receive . . .
A prescription for stop-smoking medication?
1 Yes
2 No
9 Don't know
By medication, we mean pills, nicotine patches and
nicotine gum.
Ask if CH801=1.
During any visit to the doctor or other health
professional in the last 6 months, did you receive . . .
Pamphlets or brochures on how to quit?
1 Yes
2 No
9 Don't know
Ask all.
In the last 6 months, have you received advice or
information about quitting smoking from any of the
following?
Telephone or quit line services?
1 Yes
2 No
9 Don't know
Ask all.
In the last 6 months, have you received advice or
information about quitting smoking from any of the
following?
The Internet.
1 Yes
2 No
9 Don't know
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over de manieren waarop u kunt stoppen met roken?
1 Ja
2 Nee
9 Weet niet
Vraag als CH801=1.
Heeft u aanvullende hulp bij het stoppen gekregen of
een doorverwijzing voor hulp bij het stoppen?
1 Ja
2 Nee
9 Weet niet

Vraag als CH801=1.
Heeft u een recept gekregen voor stoppen-met-roken
medicatie?
1 Ja
2 Nee
9 Weet niet
Met medicatie bedoelen we pillen, nicotine-pleisters en
nicotine-kauwgum.
Vraag als CH801=1.
Heeft u folders gekregen over hoe je kunt stoppen?
1 Ja
2 Nee
9 Weet niet

Vraag iedereen.
Heeft u in de afgelopen 6 maanden advies of informatie
gekregen over stoppen met roken van de telefonische
hulplijn van STIVORO?
1 Ja
2 Nee
9 Weet niet
Vraag iedereen.
Heeft u in de afgelopen 6 maanden advies of informatie
opgezocht op internet over stoppen met roken?
1 Ja
2 Nee
9 Weet niet
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Ask all.
In the last 6 months, have you received advice or
information about quitting smoking from any of the
following?
Local stop-smoking services (such as clinics or
specialists)?
1 Yes
2 No
9 Don't know
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CH42885

Ask all.
Do you strongly agree, agree, neither agree nor
disagree, disagree, or strongly disagree with the
following statements?
The government should do more to help smokers
give up smoking.
1 Strongly agree
2 Agree
3 Neither agree nor disagree
4 Disagree
5 Strongly disagree
9 Don't know
Ask all.
Do you strongly agree, agree, neither agree nor
disagree, disagree, or strongly disagree with the
following statements?
To quit smoking within the next 6 months would fit
how you think of yourself.
1 Strongly agree
2 Agree
3 Neither agree nor disagree
4 Disagree
5 Strongly disagree
9 Don't know
To quit smoking in the next 6 months would fit how
you want to live (OR . . . Would fit the lifestyle you
want for yourself).
To continue smoking would fit how you think of
yourself.
To continue smoking would fit how you want to live
(OR . . . Would fit the lifestyle you want for yourself).
Ask all.
You feel connected to other smokers (OR You can
readily relate to other smokers).
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Vraag iedereen.
Heeft u in de afgelopen 6 maanden advies of informatie
gekregen over stoppen met roken van een lokale
ondersteuner?
Bijvoorbeeld een stoppen-met-roken cursus,
ondersteuning van een verpleegkundige of een
gespecialiseerde praktijkondersteuner.
1 Ja
2 Nee
9 Weet niet
Vraag iedereen.
In hoeverre bent u het eens met de volgende
stellingen?
De overheid zou meer moeten doen om rokers te
helpen om te stoppen met roken.
1 Helemaal eens
2 Eens
3 Niet eens, maar ook niet oneens
4 Oneens
5 Helemaal oneens
9 Weet niet
Vraag iedereen.
Binnen de komende 6 maanden stoppen met roken,
past bij wie u bent
1 Helemaal eens
2 Eens
3 Niet eens, maar ook niet oneens
4 Oneens
5 Helemaal oneens
9 Weet niet

Binnen de komende 6 maanden stoppen met roken,
past bij hoe u wilt leven
Blijven roken, past bij wie u bent
Blijven roken, past bij hoe u wilt leven
Vraag iedereen.
U voelt zich verbonden met andere rokers
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1 Strongly agree
2 Agree
3 Neither agree nor disagree
4 Disagree
5 Strongly disagree
9 Don't know
You feel at home in the company of other smokers.
Ask all.
Now we would like to ask you some questions on any
thoughts you might have had about quitting smoking.
You don’t need to be intending to quit to respond. Try
to imagine how you would feel if you were planning to
quit smoking.
If you decided to give up smoking completely in the
next 6 months, how sure are you that you would
succeed?
1 Not at all sure
2 Slightly sure
3 Moderately sure
4 Very sure
5 Extremely sure
9 Don't know

1 Helemaal eens
2 Eens
3 Niet eens, maar ook niet oneens
4 Oneens
5 Helemaal oneens
9 Weet niet
U voelt zich thuis in het gezelschap van andere rokers
Vraag iedereen.
Ik wil u nu wat vragen stellen over gedachten die u zou
kunnen hebben over stoppen met roken. U hoeft niet
van plan te zijn om te stoppen met roken om deze
vraag te kunnen beantwoorden. Probeert u zich in te
denken hoe u zich zou voelen als u van plan zou zijn
om te stoppen met roken.
STEL DAT u zou besluiten om in de aankomende 6
maanden volledig te stoppen met roken, hoe zeker bent
u ervan dat u dat gaat lukken?
1 Helemaal niet zeker
2 Een beetje zeker
3 Vrij zeker
4 Erg zeker
5 Heel erg zeker
9 Weet niet
Ask all.
Vraag iedereen.
How easy or hard would it be for you to quit smoking Hoe moeilijk of hoe makkelijk zou het voor u zijn om te
if you wanted to?
stoppen met roken, als u dat zou willen?
1 Not at all difficult
1 Helemaal niet moeilijk
2 Slightly difficult
2 Een beetje moeilijk
3 Moderately difficult
3 Vrij moeilijk
4 Very difficult
4 Erg moeilijk
5 Extremely difficult
5 Heel erg moeilijk
9 Don't know
9 Weet niet
Ask all.
Vraag iedereen.
SUPPOSE you want to quit smoking within the next 6
STEL DAT u binnen de komende 6 maanden wilt
months, will you be able to resist smoking when:
stoppen met roken. Lukt het dan om niet te roken als...
You just woke up
U net wakker bent
1 Sure I could
1 Gaat me zeker wel lukken
2 Probably could
2 Gaat me waarschijnlijk wel lukken
3 Maybe I could, maybe not
3 Gaat me misschien wel, misschien niet lukken
4 Probably could not
4 Gaat me waarschijnlijk niet lukken
5 Sure I could not
5 Gaat me zeker niet lukken
9 Don't know
9 Weet niet
You have experienced something annoying
Stel dat u binnen de komende 6 maanden wilt stoppen
met roken. Lukt het dan om niet te roken als...
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U iets vervelends heeft meegemaakt
You are having a cup of coffee or tea
Stel dat u binnen de komende 6 maanden wilt stoppen
met roken. Lukt het dan om niet te roken als...
U koffie of thee drinkt
You are drinking alcohol
Stel dat u binnen de komende 6 maanden wilt stoppen
met roken. Lukt het dan om niet te roken als...
U alcohol drinkt
You are offered a cigarette
Stel dat u binnen de komende 6 maanden wilt stoppen
met roken. Lukt het dan om niet te roken als...
U een sigaret wordt aangeboden
Ask all.
Vraag iedereen.
The next statements are about actions that you might
De volgende stellingen gaan over acties die u kunt
take to prepare for quitting smoking.
ondernemen om het stoppen met roken voor te
bereiden.
If you were going to quit, how likely is it that you would STEL DAT u zou gaan stoppen met roken, hoe
do each of these things?. .
waarschijnlijk is het dan dat u de volgende acties zou
Plan a quit date
ondernemen?
1 Very likely
Een stopdatum plannen
2 Likely
1 Zeer waarschijnlijk
3 Possibly
2 Waarschijnlijk
4 Unlikely
3 Misschien wel, misschien niet
5 Very unlikely
4 Onwaarschijnlijk
9 Don't know
5 Zeer onwaarschijnlijk
9 Weet niet
Tell people you’re going to quit
Uw omgeving vertellen dat u gaat stoppen
Remove all tobacco from your home
Alle rookwaar uit uw huis verwijderen
Make plans to cope with difficult situations
Een plan maken hoe u om kan gaan met lastige
situaties
Ask all.
Vraag iedereen.
Thinking about the people who are important to you - Hoe denkt u dat de meeste mensen die belangrijk voor
- how do you think most of them would feel about
u zijn het zouden vinden als u binnen de komende 6
your quitting smoking within the next 6 months?
maanden stopt met roken?
1 Strongly disapprove
1 Sterk afkeuren
2 Disapprove
2 Afkeuren
3 Neutral
3 Neutraal
4 Approve
4 Goedkeuren
5 Strongly approve
5 Sterk goedkeuren
9 Don't know
9 Weet niet
Ask all.
Vraag iedereen.
Of the people you regularly see, how many have quit Hoeveel van de mensen die u regelmatig ziet, zijn de
smoking within the last 6 months?
afgelopen 6 maanden met succes gestopt met roken?
1 Nobody
1 Niemand
2 A few
2 Enkele
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3
4
5
9
Ask all.
If you
would
1
2
3
4
5
9
1
2
3
4
5

Half of them
Most
All
Don't know

3 De helft
4 De meeste
5 Allemaal
9 Weet niet
Vraag iedereen.
quit smoking within the next 6 months, this
Als u binnen de komende 6 maanden stopt met roken,
be…
is dat…
Very wise and sensible (judicious, prudent)
1 Zeer verstandig
Wise, sensible
2 Verstandig
Not sensible and not foolish (unreasonable)
3 Niet verstandig, maar ook niet onverstandig
Foolish
4 Onverstandig
Very foolish
5 Zeer onverstandig
Don't know
9 Weet niet
Very agreeable (pleasant, gratifying)
Als u binnen de komende 6 maanden stopt met roken,
Agreeable
is dat...
Not agreeable, but also not disagreeable
1 Zeer plezierig
Disagreeable
2 Plezierig
Very disagreeable
3 Niet plezierig, maar ook niet onplezierig
4 Onplezierig
5 Zeer onplezierig
9 Weet niet
1 Very positive
Als u binnen de komende 6 maanden stopt met roken,
2 Positive
is dat…
3 Not positive and not negative
1 Zeer positief
4 Negative
2 Positief
5 Very negative
3 Niet positief, maar ook niet negatief
9 Don't know
4 Negatief
9 Weet niet
Ask all.
Vraag iedereen.
Of the people you regularly see, how many have tried Hoeveel van de mensen die u regelmatig ziet, hebben
to quit smoking within the last 6 months but failed?
de afgelopen 6 maanden een mislukte poging gedaan
1 Nobody
om met roken te stoppen?
2 A few
1 Niemand
3 Half of them
2 Enkele
4 Most
3 De helft
5 All
4 De meeste
9 Don't know
5 Allemaal
9 Weet niet
Ask all.
Vraag iedereen.
How often have you thought seriously about quitting Hoe vaak heeft u de laatste tijd serieus gedacht aan
smoking lately?
stoppen met roken?
1 Never
1 Nooit
2 Rarely
2 Zelden
3 Sometimes
3 Soms
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4 Often
5 Very often
9 Don't know
Ask all.
Are you planning to quit smoking in the future?
1 Within the next month
2 Within the next 6 months
3 Sometime in the future, beyond 6 months
4 Or are you not planning to quit?
9 Don't know
If response=1, go to BQ146.
If response=2 or 3, go to BQ153.
If response=4, go to BQ151.
If response=9, go to BQ142.
Ask if BQ141=9.
If you are forced to choose an answer anyway, what
would you say to the question, are you planning to
quit smoking?
If response=1, go to BQ146.
If response=2 or 3, go to BQ153.
If response=4, go to BQ151.
If response=9, go to DE111.

Ask if BQ141=1.
Have you set a firm date?
1 Yes
2 No
8 Refused
9 Don't Know
Go to BQ153.
Ask if BQ141=4.
Do you want to quit smoking at all?
1 Yes
2 No
9 Don't know
If response=1, go to BQ153.
Otherwise, go to DE111.
Ask if BQ141=1-3 or BQ151=1.
How much do you want to quit smoking? Would you
say…?
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4 Vaak
5 Zeer vaak
9 Weet niet
Vraag iedereen.
Bent u van plan om te stoppen met roken...
1 Binnen nu en een maand
2 Binnen 6 maanden
3 In de toekomst, maar niet binnen 6 maanden
4 Nee, nooit
9 Weet niet
Als antwoord=1, ga naar BQ146.
Als antwoord=2 of 3, ga naar BQ153.
Als antwoord=4, ga naar BQ151.
Als antwoord=9, ga naar BQ142.
Vraag als BQ141=9.
Als u toch zou moeten kiezen, wat zou u dan
antwoorden op de vraag: bent u van plan om te
stoppen met roken?
1 Binnen nu en een maand
2 Binnen 6 maanden
3 In de toekomst, maar niet binnen 6 maanden
4 Nee, nooit
9 Weet niet
Als antwoord=1, ga naar BQ146.
Als antwoord=2 of 3, ga naar BQ153.
Als antwoord=4, ga naar BQ151.
Als antwoord=9, ga naar DE111.
Vraag als BQ141=1.
Heeft u al een bepaalde datum vastgesteld?
1 Ja
2 Nee
9 Weet niet
Ga naar BQ153.
Vraag als BQ141=4.
Wilt u überhaupt stoppen met roken?
1 Ja
2 Nee
9 Weet niet
Als antwoord=1, ga naar BQ153.
Anders, ga naar DE111.
Vraag als BQ141=1-3 of BQ151=1.
Hoe graag wilt u stoppen met roken?
1 Een beetje
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1 A little
2 Somewhat
3 A lot
9 Don't know
Ask all.
What is your marital status?
1 Not married
2 Not married but living together
3 Married
4 Registrated partners
5 Widowed
6 Divorced
8 Don't want to say/ Refused
If response=2-4, go to DI245.
If response=1, 5 or 6, go to DI256.
If response=8, go to BQ201.
Ask if DE111=2-4.
Does your partner or spouse smoke?
1 Yes
2 No
9 Don't know
If response=1, go to DI246.
If response=2, go to DI247.
Otherwise, go to DE255.
Ask if DI245=1.
Is your partner or spouse thinking about quitting
smoking, or planning to quit, within the next 12
months?
Go to DI255.
Ask if DI245=2.
Did your partner or spouse quit smoking in the last
12 months?
Suppose that you would like to quit smoking. How
supportive do you think your spouse or partner would
be?
1 Very supportive
2 Somewhat supportive
3 A little supportive
4 Not at all supportive
9 Don't know
If DE111=1, 5 or 6: Suppose that you would like to
quit smoking. How supportive do you think your
friends and members of your family would be?
If DE111=2-4: Suppose that you would like to quit
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2
3
9

Vrij graag
Zeer graag
Weet niet

Vraag iedereen.
Wat is uw burgerlijke staat?
1 Ongehuwd
2 Ongehuwd samenwonend
3 Gehuwd
4 Geregistreerd partnerschap
5 Weduwe \ Weduwnaar
6 Gescheiden
8 Wil niet zeggen
Als antwoord=2-4, ga naar DI245.
Als antwoord=1, 5 of 6, ga naar DI256.
Als antwoord=8, ga naar BQ201.
Vraag als DE111=2-4.
Rookt uw partner?
1 Ja
2 Nee
9 Weet niet
Als antwoord=1, ga naar DI246.
Als antwoord=2, ga naar DI247.
Anders, ga naar DE255.
Vraag als DI245=1.
Denkt uw partner aan stoppen met roken of is hij/zij
van plan om te stoppen, binnen 12 maanden?
Ga naar DI255.
Vraag als DI245=2.
Is uw partner in de afgelopen 12 maanden gestopt met
roken?
STEL DAT u zou willen stoppen met roken. Hoeveel
steun zou u dan van uw partner verwachten?
1 Veel steun
2 Enige steun
3 Een beetje steun
4 Helemaal geen steun
9 Weet niet
Als DE111=1, 5 of 6: Stel dat u zou willen stoppen
met roken. Hoeveel steun zou u dan van uw vrienden
en familieleden verwachten?
Als DE111=2-4 of 8: Stel dat u zou willen stoppen

46

132a 15111_1

BQ42201

132b 15111_2

BQ42203

132c 15111_3
132d 15111_4
132e 15111_5

BQ42207
BQ42209
BQ42213

132f 15111_6
132g 15111_7

BQ42232
BQ42223

132h 15111_815111_ BQ42217
132i 15111_9

BQ42221

132j 15111_10
132k 15111_11
133 152

BQ42227
BQ42229
BQ42301

smoking. How supportive do you think your friends
and OTHER members of your family than your
partner would be?
1 Very supportive
2 Somewhat supportive
3 A little supportive
4 Not at all supportive
9 Don't know
Ask all.
BQ141=4: Even though you mentioned that you are
not currently planning to quit, in the past 6 months,
have each of the following things led you to think about
quitting, not at all, somewhat, or very much:
BQ141<>4: In the past 6 months, have each of the
following things led you to think about quitting, not at
all, somewhat, or very much:
Concern for your personal health?
1 Not at all
2 Somewhat
3 Very much
9 Don't know
Concern about the effect of your cigarette smoke on
non-smokers?
That society disapproves of smoking?
The price of cigarettes?
Smoking restrictions in public places like restaurants,
cafes and pubs?
A prevention message or campaign.
Availability of telephone helpline/ quitline/
information line?
Advice from a doctor, dentist, or other health
professional to quit?
Free, or lower cost, stop-smoking medication?
By "medication" we mean, for example, nicotine
patches, nicotine gum or nicotine sublingual tablets.

Warning labels on cigarette packages?
Setting an example for children?
Ask all.
How much do you think you would benefit from
health and other gains if you were to quit smoking
permanently in the next 6 months?
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met roken. Hoeveel steun zou u dan van uw vrienden
en andere familieleden dan uw partner verwachten?
1 Veel steun
2 Enige steun
3 Een beetje steun
4 Helemaal geen steun
9 Weet niet
Vraag iedereen.
Als BQ141=4: Ondanks dat u momenteel niet van plan
bent om te stoppen, hebben één of meer van de
volgende zaken u in de afgelopen 6 maanden aan het
denken gebracht om te gaan stoppen met roken?
Als BQ141 <> 4: Hebben één of meer van de
volgende zaken u in de afgelopen 6 maanden aan het
denken gebracht om te gaan stoppen met roken?
Zorgen om uw persoonlijke gezondheid?
1 Helemaal niet
2 Enigszins
3 Heel erg
9 Weet niet
Zorgen om het effect van mijn sigarettenrook op nietrokers?
Dat de maatschappij het roken afkeurt?
De prijs van sigaretten?
Beperkingen van het roken in openbare ruimten [zoals
restaurants en cafés]?
Een voorlichtingscampagne of voorlichtingsboodschap?
De beschikbaarheid van een telefonische hulplijn of
informatielijn om te stoppen?
Een stopadvies van een dokter/arts, tandarts of een
andere gezondheidsspecialist?
Medicatie die helpt bij het stoppen met roken die gratis
of goedkoper dan normaal werd aangeboden?
Met medicatie bedoelen we hier pillen en bijvoorbeeld
nicotinepleisters, nicotinekauwgom of
nicotinezuigtabletten.
Gezondheidswaarschuwingen op sigarettenpakjes?
Een goed voorbeeld willen zijn voor kinderen?
Vraag iedereen.
Als u in de aankomende 6 maanden voorgoed zou
stoppen met roken, in hoeverre zou u hier dan van
profiteren?
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Not at all
Slightly
Moderately
Very much
Extremely
Don't know

Denk aan uw gezondheid en aan andere voordelen.
1 Helemaal niet
2 Een beetje
3 Vrij veel
4 Zeer veel
5 Heel erg veel
9 Weet niet
Ask all.
Vraag iedereen.
Overall, how many people who develop lung cancer
Hoeveel mensen die longkanker krijgen, genezen
do you think are cured?
volgens u weer?
1 Less than a quarter
1 Minder dan een kwart
2 About a quarter
2 Ongeveer een kwart
3 About half
3 Ongeveer de helft
4 About three-quarters
4 Ongeveer driekwart
5 Nearly all
5 Bijna allemaal
9 Don't know
9 Weet niet
Ask all.
Vraag iedereen.
If you continue to smoke the amount you do now,
Als u net zoveel zou blijven roken als u nu rookt, hoe
how likely do you think it is that you will develop lung groot acht u dan de kans dat u in de toekomst
cancer in the future?
longkanker zou krijgen?
1 Very low
1 Erg laag
2 Somewhat low
2 Enigszins laag
3 Moderate
3 Gemiddeld
4 Somewhat high
4 Enigszins hoog
5 Very high
5 Erg hoog
8 Don't want to say
8 Wil niet zeggen
9 Don't know
9 Weet niet
Ask all.
Vraag iedereen.
Do you strongly agree, agree, neither agree nor
Kunt u mij vertellen in hoeverre u het eens bent met de
disagree, disagree, or strongly disagree with the
volgende stelling:
following statements?
Je denkt vaak na over hoe hetgeen je vandaag doet
You spend a lot of time thinking about how what you invloed heeft op je leven in de toekomst
do today will affect your life in the future.
1 Helemaal eens
1 Strongly agree
2 Eens
2 Agree
3 Niet eens, maar ook niet oneens
3 Neither agree nor disagree
4 Oneens
4 Disagree
5 Helemaal oneens
5 Strongly disagree
9 Weet niet
9 Don't know
You enjoy smoking too much to give it up.
Je geniet te veel van het roken om het op te geven
Cigarette smoke is dangerous to non-smokers.
Sigarettenrook is gevaarlijk voor niet-rokers
If you had to do it over again, you would not have
Als je het over zou mogen doen, zou je niet met roken
started smoking.
zijn begonnen
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DI42326
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DI42331

There are fewer and fewer places where you [would]
feel comfortable about smoking.
Society disapproves of smoking.
People who are important to you believe that you
should not smoke.
Smoking is sociable.
Ask all.
To what extent, if at all, has smoking damaged your
health?
1 Not at all
2 Just a little
3 A fair amount
4 A great deal
9 Don't know
How worried are you, if at all, that smoking WILL
damage your health in the future?
1 Not at all worried
2 A little worried
3 Moderately worried
4 Very worried
Ask all.
I am now going to ask you a few questions about your
experience of stress in the last 6 months -- that is,
since [6M anchor]. Your choices are never, almost
never, sometimes, often or very often.
How often have you felt that you were unable to
control the important things in your life?
1 Never
2 Almost never
3 Sometimes
4 Often
5 Very often
9 Don't know
How often have you felt confident about your ability
to handle your personal problems?

Er zijn steeds minder plaatsen waar je je op je gemak
voelt als je rookt
De samenleving keurt het roken af
Mensen die belangrijk voor je zijn, vinden dat je niet
zou moeten roken
Roken is gezellig
Vraag iedereen.
In welke mate heeft het roken uw gezondheid
geschaad?
1 Helemaal niet
2 Maar een beetje
3 Behoorlijk
4 Veel
9 Weet niet
Hoeveel zorgen maakt u zich er over dat het roken uw
gezondheid in de toekomst zal schaden?
1 Helemaal niet
2 Een beetje
3 Vrij veel
4 Erg veel
9 Weet niet
Vraag iedereen.
De volgende vragen gaan over het ervaren van stress
in de afgelopen 6 maanden. U kunt kiezen uit nooit,
bijna nooit, soms, vaak of zeer vaak.
Hoe vaak heeft u het gevoel gehad dat u geen controle
had over de belangrijke dingen in uw leven?
1 Nooit
2 Bijna nooit
3 Soms
4 Vaak
5 Zeer vaak
9 Weet niet

Hoe vaak heeft u zich er zeker van gevoeld dat u in
staat was om uw persoonlijke problemen aan te
kunnen?
How often have you felt that things were going your Hoe vaak heeft u het gevoel gehad dat alles liep zoals u
way?
wilde?
How often have you felt difficulties were piling up so Hoe vaak heeft u het gevoel gehad dat de problemen
high that you could not overcome them?
zich zo hoog opstapelden dat u ze niet kon overwinnen?
How often have you been distressed by world events? Hoe vaak bent u aangeslagen geweest door
gebeurtenissen in de wereld?
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DI42301

Ask all.
During the last month, have you often been bothered
by little interest or pleasure in doing things?
1 Yes
2 No
9 Don't know
During the last month, have you often been bothered
by feeling down, depressed, or hopeless?
Ask if DI503 or DI504=1.
In the last year, have you been told by a doctor or
other health care provider that you have depression?
Ask all.
Have you ever experienced a period of two
consecutive weeks (or longer) when you felt gloomy
or depressed OR when you had lost all interest or
pleasure in things that you usually cared about or
enjoyed?
1 Yes
2 No
9 Don't know
If response=1, go to DI511.
If response=2 or 9, go to DI241.
Ask if DI510=1.
Did you have such a period of two consecutive weeks
(or longer) within the last month?
How many of these periods of two consecutive weeks
(or longer) have occurred in your life?
888 Refused
999 Don't Know
Ask all.
Of the five closest friends or acquaintances that you
spend time with on a regular basis, how many of
them are smokers?
Fill in a number between 0 en 5.
8 Refused
9 Don't Know
[Possible answers between 0 and 5]
Ask all.
What is your overall opinion of smoking? Is it . . . ?
1 Very positive
2 Positive
3 Neither positive nor negative
4 Negative
5 Very negative
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Vraag iedereen.
Heeft u de afgelopen maand last gehad van weinig
interesse of plezier in dingen doen?
1 Ja
2 Nee
9 Weet niet
Heeft u zich in de afgelopen maand vaak neerslachtig,
depressief of hopeloos gevoeld?
Vraag als DI503 of DI504=1.
Heeft een arts of andere zorgverlener u in het
afgelopen jaar verteld dat u een depressie heeft?
Vraag iedereen.
Heeft u ooit een periode van 2 aaneengesloten weken
(of langer) gehad dat u zich somber of depressief
voelde OF dat u alle interesse of plezier verloor in
dingen waar u normaal gesproken wel om geeft of
plezier aan beleeft?
1 Ja
2 Nee
9 Weet niet
Als antwoord=1, ga naar DI511.
Als antwoord=2 of 9, ga naar DI241.
Vraag als DI510=1.
Heeft u zo’n periode van 2 aaneengesloten weken (of
langer) gehad in de afgelopen maand?
Hoeveel van deze perioden van 2 aaneengesloten
weken (of langer) heeft u in uw leven gehad?
888 Weigering
999 Weet niet
Vraag iedereen.
Hoeveel van de vijf meest nabije vrienden of bekenden
waar u regelmatig tijd mee doorbrengt zijn roker?
Vult u een nummer tussen 0 en 5 in.
8 Weigering
9 Weet niet
[mogelijke antwoorden tussen 0 en 5]
Vraag iedereen.
Wat is uw algemene mening over roken? Is dat . . .
1 Zeer positief
2 Positief
3 Niet positief, maar ook niet negatief
4 Negatief
5 Zeer negatief
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160

DE42311

144a 1611

DE42511

144b 1612
145 162

DE42313
DE42816

146

DE42821

1631

9 Don't know
Ask all.
What is the highest level of formal education that you
have completed?
1 Primary education
2 Lower pre-vocational secondary education
3 Middle pre-vocational secondary education
4 Secondary vocational education
5 Senior general secondary education and preuniversity education
6 Higher professional education and university
bachelor
7 University master
8 Don’t know \ doesn’t want to say
Where was your father born?
01 The Netherlands
02 Turkey
03 Morocco
04 Surinam
05 Antilles / Aruba
06 Indonesia
07 Germany
08 Belgium
09 North American country
10 South or Middle America
11 Other European country
12 Other African country
13 Other Asian country
14 Australia or New Zealand
15 Other Country
88 No answer
99 Don't know
Where was your mother born?
Ask all.
How many children under the age of 18 are currently
living in your household?
88 No answer
Enter number.
If response=1, go to DE821.
If response>1 and <88, go to DE831.
Otherwise, go to DE211.
Ask if DE816=1.
Is this child . . . ?
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9 Weet niet
Vraag iedereen.
Wat is uw hoogst afgeronde opleiding?
1 Lager onderwijs
2 Lager beroeps onderwijs\V(M)BO
3 Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
4 Middelbaar beroeps onderwijs
5 Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs
6 Hoger beroeps onderwijs en wetenschappelijk
onderwijs (kandidaats)
7 Wetenschappelijk onderwijs (doctoraal)
8 Weet niet/wil niet zeggen
Wat is het geboorteland van uw vader?
1 Nederland
2 Turkije
3 Marokko
4 Suriname
5 Antillen/Aruba
6 Indonesië
7 Duitsland
8 België
9 Noord Amerikaans land
10 Zuid- of Midden Amerikaans land
11 Ander Europees land
12 Ander Afrikaans land
13 Ander Aziatisch land
14 Australië of Nieuw Zeeland
15 Ander land
88 Geen antwoord
En wat is het geboorteland van uw moeder?
Vraag iedereen.
Hoeveel kinderen onder de 18 wonen er momenteel in
uw huishouden?
88 Geen antwoord
Vul aantal in.
Als antwoord=1, ga naar DE821.
Als antwoord>1 en <88, ga naar DE831.
Anders, ga naar DE211.
Vraag als DE816=1.
Hoe oud is dit kind?
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1632

DE42826

148

1641

DE42831
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1633

DE42836

150a 1642_1

DE42841

150b 1642_2
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DE42846
DE42851
DE42211

1 Under the age of 1
2 Between 1 and 5 years old
3 Between 6 and 12 years old, or
4 Between 13 and 17 years old
9 Don't know
If response=1, go to DE826.
Otherwise, go to DE211.
Ask if DE821=1.
How many months old is that child?
88 Refused
99 Don't know
Enter number of months.
Ask if DE816>1.
How many are under the age of 1?
88 No answer
Enter number.
If response=1, go to DE836.
Otherwise, go to DE841.
Ask if DE816>1.
How many months old is the youngest child in your
household?
88 No answer
Enter number of months.
How many are between 1 and 5 years old?
88 No answer
How many are between 6 and 12 years old?
How many are between 13 and 17 years old?
Ask all.
What is the best estimate of your MONTHLY
household income, that is the total income before
taxes, or gross income, of all persons in your
household combined?
01 less than 750 € a month
02 from €750 to 1000
03 from €1000 to 1250
04 from €1250 to 1500
05 from €1500 to 1750
06 from €1750 to 2000
07 from €2000 to 2500
08 from €2500 to 3000
09 from €3000 to 4000
10 from €4000 to 5000
11 from €5000 to 6000
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1 Jonger dan 1
2 Tussen 1 en 5 jaar
3 Tussen 6 en 12 jaar, of
4 Tussen 13 en 17 jaar
9 Weet niet
Als antwoord=1, ga naar DE826.
Anders, ga naar DE211.
Vraag als DE821=1.
Hoeveel maanden oud is dit kind?
88 Weigering
99 Weet niet
Vult u het aantal maanden in.
Vraag als DE816>1.
Hoeveel zijn er jonger dan 1 jaar?
88 Geen antwoord
Vul aantal in.
Als antwoord=1, ga naar DE836.
Anders, ga naar DE841.
Vraag als DE816>1.
Hoeveel maanden oud is het jongste kind?
88 Geen antwoord
Typt u het aantal maanden in.
Hoeveel zijn er tussen 1 en 5 jaar?
88 Geen antwoord
Hoeveel zijn er tussen 6 en 12 jaar?
Hoeveel zijn er tussen 13 en 17 jaar?
Vraag iedereen.
Als u alle inkomens binnen uw huishouden bij elkaar
optelt, was is dan het totale bruto maandinkomen?
Het bruto inkomen is het inkomen vóór aftrek van
belastingen en sociale premies enzovoort.
01 Minder dan 750 € per maand
02 Tussen €750 en 1000
03 Tussen €1000 en 1250
04 Tussen €1250 en 1500
05 Tussen €1500 en 1750
06 Tussen €1750 en 2000
07 Tussen €2000 en 2500
08 Tussen €2500 en 3000
09 Tussen €3000 en 4000
10 Tussen €4000 en 5000
11 Tussen €5000 en 6000
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152b 840
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12 from €6000 to 7000
13 €7000 or more
88 Don't want to say
99 Don't know
How often do you normally use the internet? Don't
take emailing into account.
1 More than once a day
2 Once a day
3 5 to 6 times a week
4 3 to 4 times a week
5 Once or twice a week
6 Once every two or three weeks
7 Once a month
8 Less than once a month
9 Never
10 Don’t know
11 Refused
If you don’t know exactly, try to give an estimate.
If response=9, go to DE712.

12 Tussen €6000 en 7000
13 €7000 en meer
88 Wil niet zeggen
99 Weet niet
Hoe vaak maakt u doorgaans gebruik van internet? Het
is de bedoeling dat e-mailen hier buiten beschouwing
wordt gelaten.
1 Meer keren per dag
2 1 keer per dag
3 Vijf of zes keer per week
4 Drie tot vier keer per week
5 Eén tot twee keer per week
6 Eén keer per 2 à 3 weken
7 Eén keer per maand
8 Minder dan één keer per maand
9 Nooit
10 Weet niet
11 Wil niet zeggen
Als u het niet precies weet, probeert u het dan zo goed
mogelijk in te schatten.
Als antwoord=9, ga naar DE712.
Ask all.
Vraag iedereen.
How much time do you normally spend on the
Hoeveel tijd besteedt u doorgaans per keer aan
internet each time?
internetten?
1 Less than 15 min
1 Minder dan een kwartier
2 15 to 29 min
2 Minstens een kwartier, minder dan een half uur (153 30 to 59 min
29 min)
4 60 to 89 min
3 Minstens een half uur, minder dan een uur (30-59
5 90 to 119 min
min)
6 2 hours or more
4 Minstens een uur, minder dan anderhalf uur (60-89
7 Don't know
min)
8 Refused
5 Minstens anderhalf uur, minder dan twee uur (90Don't take emailing into account.
119 min)
6 Twee uur of meer
Don't read the answers, help only if necessary.
7 Weet niet
8 Wil niet zeggen
Het is wederom de bedoeling dat u e-mailen buiten
beschouwing laat.
Ask all.
Vraag iedereen.
How many land lines do you have in your home? This Hoeveel telefoonlijnen zijn er bij u thuis? Dit is exclusief
does not include lines that are only for business use telefoonlijnen die alleen voor zakelijk gebruik zijn en
and mobile phones.
mobiele telefoons.
88 Refused
88 Weigering
99 Don't know
99 Weet niet
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End
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