
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Intelligentie en veilig en gezond gedrag in een kleine steekproef van studenten
aan de HvA

Cramer, J.S.; Hoogendoorn, S.M.

Publication date
2012
Document Version
Submitted manuscript

Link to publication

Citation for published version (APA):
Cramer, J. S., & Hoogendoorn, S. M. (2012). Intelligentie en veilig en gezond gedrag in een
kleine steekproef van studenten aan de HvA. Universiteit van Amsterdam, Amsterdam School
of Economics.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/intelligentie-en-veilig-en-gezond-gedrag-in-een-kleine-steekproef-van-studenten-aan-de-hva(aa4c6843-3e8b-44ad-9348-eec51cb7e23b).html


 

1 
 

 

 

Intelligentie en veilig en gezond gedrag in een kleine steekproef van 

studenten aan de HvA 

 

          J.S. Cramer 

              S.M. Hoogendoorn 

     Universiteit van Amsterdam, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, 

                Amsterdam School of Economics  

 

                                                  Mark 5, 12 november 2012   

    

 

 Samenvatting. Uit de epidemiologische literatuur is bekend dat intelligentie 

(evenals opleiding en inkomen) bijdraagt tot een langere levensduur. Dit zou het 

gevolg kunnen zijn van gezonder en veiliger gedrag van intelligente mensen. Wij 

hebben dit onderzocht door een enquête te houden onder studenten van de 

Hogeschool van Amsterdam waarvan de intelligentie eerder was gemeten. Wij 

vinden geen overtuigende aanwijzingen dat intelligente mensen zich veiliger of 

gezonder gedragen.  

 

 Noot De verzamelde gegevens en de dataset die voor de analyse is gebruikt 

zijn, tezamen met de nodige toelichting, gedeponeerd bij de Data Archiving and 

Networked Services (DANS) van de KNAW, en voor een ieder toegankelijk. Het 

adres luidt: http://www.persistent-identifier.nl?identifier=urn:nbn:nl:ui:13-tl6c-r4. 
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1. Inleiding  

Uit de epidemiologische literatuur is bekend dat intelligentie bijdraagt aan een 

kleinere sterftekans en langere levensduur (Calvin et al, 2011), en uit een analyse 

van de zg. Brabant data blijkt dat dit ook voor Nederland het geval is, en wel in het 

bijzonder voor intelligentie zoals gemeten door de Progressive Matrices Test van 

Raven (Cramer, 2012). Er zijn voor deze samenhang verschillende verklaringen 

aangevoerd. Ten eerste gaat een hogere intelligentie vaak gepaard met een hogere 

opleiding en een beter inkomen, kortom een hogere Sociaal Economische Status 

(SES), en daarvan is bekend dat het tot een langere levensduur leidt. Men kan zich 

natuurlijk opnieuw afvragen hoe dit komt, en dan luidt het antwoord dat een hogere 

SES samengaat met veiliger en gezonder gedrag. Nadere analyses leren echter dat 

het effect van intelligentie niet geheel langs de weg van de SES verloopt: ook als 

men met de SES rekening houdt blijft er daarnaast een eigen effect van intelligentie. 

Het effect op de levensduur zou dus in ieder geval voor een deel kunnen optreden 

doordat intelligente mensen zich als zodanig veiliger en gezonder gedragen dan 

anderen. Ook is wel eens een geheel andere verklaring voorgesteld, namelijk dat 

sommige mensen nu eenmaal een sterkere constitutie hebben dan anderen, 

derhalve langer leven (en succesvoller zijn), en dat dan ook nog eens samengaat 

met een grotere intelligentie (Deary, 2008). 

Het is moeilijk deze verklaringen uit elkaar te houden. In deze kleine enquête 

hebben wij geprobeerd er één te toetsen, namelijk dat intelligentie leidt tot veilig en 

gezond gedrag, door een simpele vragenlijst toe te zenden aan studenten waarvan 

uit een eerdere bevraging de intelligentie volgens Raven’s toets bekend was. In 

september 2009 zijn namelijk 579 eerstejaars studenten van de Hogeschool van 

Amsterdam, afdeling Management en Economie, voor hun deelname aan het 

studievak Young Enterprise onderworpen aan een eenvoudige versie van de 

Advanced Progressive Matrices Test  (Hamel & Schmittman, 2006). Deze Advanced 

versie van de Raven test is ontworpen om de verschillen in intelligentie vast te 

stellen binnen een reeds enigszins op begaafdheid geselecteerde groep, zoals men 

die in dit geval bij de studenten mag veronderstellen. Wij hebben deze informatie 

gecombineerd met een lichte internet-enquête naar veilig en gezond gedrag in het 

voorjaar van 2012. De intelligentie van deze studenten is dus al bekend, en ook is de 

groep redelijk homogeen qua leeftijd, opleidingsniveau en levensstandaard, zodat 

het niet erg is deze factoren te verwaarlozen. 
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2. De enquête  

De genoemde groep studenten is in het voorjaar van 2012 op hun e-mail adres 

bij de HvA benaderd met het verzoek mee te werken aan een online enquête van het 

programma Qualtrics. De eerste vraag luidt of men er mee instemt dat bij de analyse 

mede gebruik wordt gemaakt van gegevens die dertig maanden eerder voor het vak 

Young Enterprise zijn verzameld. Wij wijzen er op dat wij dat alleen kunnen doen 

met de toestemming van de respondent; wie het er niet mee eens is moet de 

enquête niet invullen.  

Voor medewerking aan de enquête wordt een beloning van €10 in het 

vooruitzicht gesteld.  

Tussen half april en begin juli 2012 zijn de studenten vier maal benaderd. Bij de 

eerste mailing bleken er van de 579 studenten uit september 2009 154 onbereikbaar 

te zijn omdat hun HvA student e-mail adres niet meer bestond. Dan zouden er 425 

over zijn die deze e-mail nog wel gebruiken. In feite zijn er echter (veel) meer die 

hun studie hebben gestaakt, en dus vermoedelijk niet meer naar hun studentenmail 

kijken: volgens een raming van de HvA zou er nu nog maar 40% over zijn van de 

generatie van september 2009, of 232 studenten. Wij ontvingen in totaal 147 

antwoorden waarvan er 131 bruikbaar waren; de andere waren niet of erg onvolledig 

ingevuld, of door iemand die geen deel uitmaakte van de doelgroep. De onzekerheid 

over het aantal studenten dat zijn student e-mail adres nog gebruikt maakt echter dat 

wij geen zinvol responspercentage kunnen berekenen. Maar 131 antwoorden 

vormen natuurlijk maar een kleine steekproef. 

Eigenschappen van de steekproef 

 De 131 antwoorden zijn afkomstig van 63 mannen en 68 vrouwen in de 

leeftijd van 19 tot 30 jaar, met een gemiddelde van 22 jaar. 44% woont nog thuis. 

90% heeft de Nederlandse versie van de vragenlijst ingevuld en maar 10% de 

Engelse.  

 De verdeling van de score op de intelligentietoets van Raven – de variabele iq 

– wijkt niet sterk af van de verdeling onder de 579 studenten, zoals men kan zien in 

Figuur 1. Het gemiddelde van de 579 studenten is 18,6 en de standaarddeviatie 4,6, 

en voor de 131 respondenten is het gemiddelde ook 18,6 en de standaarddeviatie 

5,1. Men kan zich natuurlijk afvragen of deze variatie voldoende is om het effect van 

intelligentie aan het licht te brengen; het gevaar bestaat immers dat binnen een 

geselecteerde groep (zoals deze studenten) de verschillen re gering zijn om het 

effect aan te tonen. Vergelijkingsmateriaal hebben wij niet, juist door het gebruik van 

de advanced versie van de test. Wij kunnen er slechts op wijzen dat de variatie-

coëfficient (standaarddeviatie/gemiddelde) onder de `131 studenten 0,28 bedraagt, 

en de verhouding van de gemiddelden van het vierde en het eerste kwartiel 2,15. 

Deze cijfers duiden op behoorlijke verschillen.  
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  Figuur 1 Frequentieverdeling van de variabele iq, procenten;  

        links: 579 studenten, rechts: 131 studenten 

In een eenvoudige regressie vertoont de variabele iq nauwelijks enige samenhang 

met achtergrondkenmerken zoals geslacht, thuiswonen of de gebruikte taal. De 

leeftijd heeft een lichte invloed: anders dan verwacht neemt iq enigszins af naarmate 

de respondent ouder is. Maar niets van dit alles is significant. 

 

3. De gegevens en de analyse 

 De vragenlijst (bijlage 2) telt 26 genummerde vragen, soms met meerdere 

onderdelen (vraag 2 vraagt bijvoorbeeld naar voornaam, achternaam, registratie-

nummer en geboortedatum). Twee variabelen zijn toegevoegd uit het bestand van 

2009: intelligentie (iq) en geslacht. Deze gegevens zijn vervolgens bewerkt tot 29 

variabelen (bijlage 1). Dit is het bestand dat voor de analyse heeft gediend. Het 

bevat behalve de antwoorden op de enquête een identifcatienummer, variabelen uit 

de eerdere bevraging (iq en geslacht) en bewerkte variabelen (leeftijd, afgeleid uit de 

geboortedatum, en de body mass index bmi, afgeleid uit lengte en gewicht). 

 De variabelen waar het ons om te doen is gaan over eetgewoonten, drank-

gebruik, roken, drugs, verkeersgedrag, medische zorg, brandgevaar en sex. De 

mogelijke invloed van intelligentie, al dan niet naast achtergrondvariabelen zoals 

geslacht of leeftijd, is al naar de aard van de variabelen nagegaan door regressie, 

probit en ordered probit, In eerste instantie hebben wij gekeken of intelligentie een 

significante invloed had, een coëfficiënt met een t-waarde groter dan 2. Gezien de 

geringe omvang van de steekproef spreken wij van een lichte invloed bij waarden 

groter dan 1,5.   

Alle berekeningen zijn gemaakt in Stata 12.1.  
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4. De resultaten 

De resultaten voor eten, drinken, roken en gebruik van drugs staan in Tabel 1. 

  

    Tabel 1. Eten, drinken en roken 

variabele informatief Methode Invloed iq andere relevante 
     variabelen 

     
fruitveg  ordered probit  positief gender positief 
     
fastfood  ordered probit    geen gender negatief, 

age licht positief 
     
bmi  Regressie    geen  gender negatief 
     
drinks  ordered probit positief    gender negatief 
     
liquor  ordered probit    geen   home positief 
     
smoking  ordered probit    geen   gender positief, 

  home positief 
     
softdrug  ordered probit    geen  gender negatief 
     
harddrug    niet    
     
sports  ordered probit    geen        geen 
     

NB gender 0=man 1=vrouw, home 1=thuiswonend 2=uitwonend 

 

Zoals men ziet is intelligentie nauwelijks van invloed: intelligente mensen eten 

meer groente, maar drinken ook meer alcohol, althans bier en wijn. Harddrugs is 

geen informatieve variabele, omdat 90% van de respondenten opgeeft ze nooit te 

gebruiken. 

Wij kunnen deze uitkomsten vergelijken met twee studies van veel grotere 

steekproeven: Batty, Shipley et al (2008) onderzochten het gedrag van 4316 

Amerikaanse veteranen uit de oorlog in Vietnam, Jokela, Batty et al (2009) een 

cohort van 10 000 Britse mannen en vrouwen die in 1958 zijn geboren. In beide 

studies vertoont de body mass index bmi een geringe negatieve correlatie met 

intelligentie, die wij hier niet terugvinden. Voor alcoholgebruik geldt onder de 

Amerikaanse veteranen een positieve samenhang met intelligentie voor matig 

gebruik, en een negatieve samenhang voor overmatig gebruik; het eerste wordt 

weerspiegeld in de positieve samenhang met intelligentie die wij vinden voor het 

gebruik van bier en wijn. Voor roken vinden beide studies een duidelijke negatieve 

samenhang met intelligentie, die wij bij de HvA studenten niet terugvinden.  
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De resultaten voor verkeersgedrag staan in Tabel 2. In veel gevallen vertonen 

de variabelen nauwelijks voldoende variatie: bij helmet zijn er maar 19 deelnemers 

die wel eens scooter rijden, bij safety belt maar 24 die wel eens een auto besturen 

(dat je achterin ook een gordel moet dragen is waarschijnlijk onbekend), Er zijn er bij 

dandd echter wel 26 die wel eens met teveel alcohol op achter het stuur hebben 

gezeten. In twee gevallen heeft intelligentie het verwachte effect. 

  

Tabel 2. Deelname aan het verkeer 

variabele Informatief methode Invloed iq andere relevante 
variabelen 

     
helmet nauwelijks ordered probit positief gender 

     
safbelt nauwelijks ordered probit geen geen 

     
dandd nauwelijks probit negatief geen 

     
fines  regressie geen geen 

     

 

 

 Tabel 3 geeft de uitkomsten voor gezondheid en brand. Drie variabelen zijn 

niet informatief, want iedereen heeft een dokter, is verzekerd, en (bijna) iedereen  

neemt de vaccinaties die nodig zijn voor een verre reis. In de drie gevallen die zich 

voor analyse lenen heeft intelligentie geen invloed van betekenis.  

 

Tabel 3. Gezondheid en brand  

   variabele Informatief methode Invloed iq andere relevante 
variabelen 

     
illness  ordered probit geen geen 

     
doctor niet    

     
insurance niet    

     
vaccination niet    

     
smoke detector  probit geen geen 

     
escape route  probit geen gender, negatief  
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Wij hebben ook vragen gesteld over sex en die zijn niet slechter beantwoord dan de 

andere. 22 of 16% van 129 respondenten, 9 jongens en 13 meisjes, zeggen nooit sex 

te hebben. Binnen de resterende groep wordt safesex significant beïnvloed door iq, 

en ook wel door age (hoe ouder hoe voorzichtiger). Het aantal mensen met vaste 

relaties is groot (bijna 60% van degenen die sex hebben); vaak zal binnen vaste 

relaties het condoom als contraceptief worden gebruikt, niet als bescherming tegen 

geslachtsziekten. Hoe dit zij, deze voorzichtigheid wordt positief door de intelligentie 

beïnvloed.  

     Tabel 4. Safesex 

variabele Informatief methode Invloed iq andere relevante 
variabelen 

     
safesex  ordered probit positief age positief 

     

 

 

4. Conclusie 

Er zijn 20 variabelen waarbij een gunstige invloed van intelligentie op gedrag 

aan de dag zou kunnen treden, maar 4 vallen af omdat ze te weinig variatie 

vertonen. Bij de 16 resterende variabelen zijn er vier waar intelligentie een gunstige 

invloed heeft (het eten van fruit en groenten, het dragen van een helm, het niet 

autorijden met drank op en tenslotte safesex), en éen geval waarin intelligentie 

ongunstig werkt (bier en wijn drinken); dit laatste is ook in andere studies gevonden.  

De steekproef is klein en men kan allerlei bezwaren bedenken tegen de 

betrouwbaarheid van de gegevens. Hoe dit zij, de resultaten zijn niet overtuigend en 

geven geen steun aan de veronderstelling dat intelligentie rechtstreeks bijdraagt aan 

gezonder en veiliger gedrag.  
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Bijlage 1. Lijst van variabelen 

Definition of variables in the data set  (Sample frequencies in brackets) 

id sample identification number, running from 1001 to 1132 

name   surname, from questionnaire question 1.  

gender   0 if male (63), 1 if female (68); from information obtained in September 2009  

full  initially allotted by Qualtrix: 1 if respondent has finished survey to the end,  0 if respondent 

has stopped from a certain point onwards. – This has later been revised  by inspection of the 

data.  The new codes are        

   (2) 0    incomplete from certain question onwards    

   (118) 1   complete questionnaire      

   (11) 2   missing observations in one or two cases, mostly fines and bmi 

language set by Qualtrix: 1 if Dutch questionnaire (117), 2 if English.(13). 

age age in years on May 15, 2012, obtained from questionnaire question 1 (birthdate).

 mean 22.07, sd 1.99  

iq score on Raven’s Progressive Matrices Test obtained by respondent in September 

2009 on the20- minute version of Hamel and Schmittman (2006). A high score 

denotes a high intelligence.      mean 18,63, sd 5.15 

.smoking  reply to question 2: do you smoke cigarettes?     

  (90) 1   never       

  (17) 2   now and then      

  (3) 3   every few days      

  (12) 4  every day, less than 10 cigarettes    

  (8) 5  every day, 10 cigarettes or more 

fruitveg reply to question 3: do you eat fruit and/or vegetables ?    
  (1) 1   (almost) never      
  (5) 2   less than once every week     
  (6) 3   about once every week     
  (41) 4   more than once every week     
  (78) 5   every day 

fastfood reply to question 4: do you eat fastfood (French fries, Chinese takeout, pizza, etc.)?  
  (10) 1   (almost) never       
  (42) 2   less than once every week      
  (43) 3   about once every week      
  (34) 4   more than once every week      
  (2) 5   every day 

drinks  reply to question 5: do you drink beer and/or wine ?    
   (28) 1   (almost) never      
   (24) 2   less than once every week     
   (37) 3   about once every week     
   (41) 4   more than once every week     
   (1) 5   every day 
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liquor  reply to question 6: do you drink hard liquor (wodka, liquor, gin etc) ?  
   (45) 1   (almost) never      
   (53) 2   less than once every week     
   (27) 3   about once every week     
   (6) 4   more than once every week     
   (-) 5   every day 

softdrug            reply to question 7: do you use soft drugs (cannabis, weed, magic mushrooms, etc ?
   (93) 1   never       
   (21) 2   less than once every month     
   (9) 3   about once every month     
   (7) 4   more than once every month     
   (-) 5   every day 

harddrug reply to question 8:  do you use hard drugs (cocaine, XTC, speed, etc.)?  
  (118) 1   never        
  (8) 2   less than once every month      
  (2) 3   about once a month       
  (2) 4   more than once every month 

safbelt  reply to question 9: do you use the safety belt in  a car ?    
  (-) 1    never        
  (13) 2   sometimes        
  (11) 3   always        
  (100) 4   not applicable (never travelling by car) 

dandd  reply to question 10: have you ever driven a car after two or more alcoholic drinks?
   (26) 1   yes        
   (64) 2   no        
   (39) 3   not applicable (no driver’s licence) 

helmet  combination of replies to question 11: do you ride a scooter? and to question 12: do 
you wear a helmet ?        
  (110) 0   do not ride scooter and do not need helmet   
     (8)     1   ride scooter, wear helmet never    
     (3)     2   ride scooter, wear helmet:sometimes    
     (8)     3   ride scooter, wear helmet:always 

fines  reply to question 13: how many fines for traffic violations did you have in the past
 year ? (if you don’t know then fill out don’t know): (This last answer has been treated 
as a missing observation).       
   (97) 0        
   (13) 1        
     (5) 2        
     (4) 3        
     (1) 4        
     (2) 5   

Illness  reply to question 14: have you been ill during the past year ?   
    (37) 1   never       
    (84) 2   at times       
     (9) 3   regularly 

doctor  reply to question 15: do you have a family doctor ?    
   (80) 1   yes, of my own      
   (41) 2   yes, family doctor of my parents     
    (3) 3   no 
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insur  reply to question 16: do you have a health care insurance ?   
   (85) 1   yes, of my own      
   (42) 2   yes, through my parents     
    (-) 3   no insurance       
   (2) 4   don’t know 

vaccin combination of replies to question 17: have you ever travelled to Africa, Asia and/or 
South America? and question 18: did you take all necessary vaccinations in three 
categories         
  (54): 1   I needed vaccinations and I took them   
  (10) 2   I needed vaccinations but I did not take them   
  (65) 3   for my destination I did not need vaccinations 

bmi body mass index, calculated from replies to questions 19 (height) and 20 (weight) 
 mean 22,32, sd 2.94 

sports  reply to question 21: do you practise sports ?     
   (21) 1   (almost) never      
   (19) 2   less than once every week     
   (32) 3   about once every week     
   (47) 4   more than once every week     
   (10) 5   every day 

home  reply to question 22: do you live with your parents?    
   (57) 1   yes        
   (72) 2   no        
    

smokedec reply to question 23: do you have a smoke detector at home?   
   (87)      1   yes        
   (35)      2   no        
   (7) 3 don’t know 

escape  reply to question 24: do you know the escape route in your house in case of fire? 
  (102) 1  yes         
   (27) 2  no  

sex  reply to question 25: do you have sex ?      
   (22) 1   never       
   (40) 2   (very) rarely       
    (5) 3   regularly, with different partners    
   (62) 4   regularly, in a steady relationship 

safesex  reply to question 26: do you have safe sex?     
   (31) 1   never       
   (34) 2   sometimes       
   (43) 3   always       
   (21) 4   not applicable (no sex) 

 

 



 

 

 

Default Question Block 

Deze vragenlijst wordt verzonden naar studenten die in het studiejaar 2009-2010 hebben 
deelgenomen aan het vak Young Enterprise. Bij de analyse worden de antwoorden gekoppeld aan 
gegevens die daarbij zijn verzameld. Dat kan alleen als je daar toestemming voor geeft. Wil je die niet 
geven, vul dan de vragenlijst niet in. 
  
Ik geef toestemming om mijn antwoorden op deze vragenlijst te koppelen aan gegevens die ik 
in 2009-2010 voor het vak Young Enterprise heb verschaft. 

Ja

Nee

1. Wat is je naam, studentnummer en geboortedatum? 

Voornaam  

Achternaam  

Studentnummer  

Geboortedatum (DD-MM-JJJJ)  

2. Rook je sigaretten? 

nooit

(heel) af en toe

om de paar dagen

iedere dag, maar minder dan 10

iedere dag, 10 of meer

3. Eet je groente en/of fruit? 

(bijna) nooit

minder dan eens per week

ongeveer eens per week

vaker dan eens per week

iedere dag

4. Eet je fast food (patat, Chinees, pizza, enz.)? 

(bijna) nooit

minder dan eens per week

Page 1 of 5Qualtrics Survey Software
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ongeveer eens per week

vaker dan eens per week

iedere dag

5. Drink je bier en/of wijn? 

(bijna) nooit

minder dan eens per week

ongeveer eens per week

vaker dan eens per week

iedere dag

6. Drink je sterke drank (wodka, likeur, gin, enz.)? 

(bijna) nooit

minder dan eens per week

ongeveer eens per week

vaker dan eens per week

iedere dag

7. Gebruik je soft drugs (hasj, wiet, paddo's, enz.)? 

nooit

minder dan eens per maand

ongeveer eens per maand

vaker dan eens per maand

iedere dag

8. Gebruik je hard drugs (cocaïne, XTC, speed, enz.)? 

nooit

minder dan eens per maand

ongeveer eens per maand

vaker dan eens per maand

iedere dag

9. Draag je in de auto een veiligheidsgordel? 

nooit

soms

altijd

niet van toepassing (zit nooit in de auto)
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10. Heb je wel eens achter het stuur gezeten terwijl je twee of meer alcoholische consumpties had 
gedronken? 

Ja 

Nee

Niet van toepassing (geen rijbewijs)

11. Rijd je brommer en/of scooter? 

Ja

Nee

12. Draag je dan een helm? 

nooit

soms

altijd

13. Hoeveel bekeuringen wegens verkeersovertredingen heb je in het afgelopen jaar gehad? (Als je 
het antwoord niet weet, vul dan 'weet niet' in.) 

14. Ben je het afgelopen jaar ziek geweest?  

nooit

soms

regelmatig

15. Heb je een huisarts? 

eigen huisarts

huisarts van mijn ouders

geen vaste huisarts

16. Heb je een ziektekostenverzekering? 

eigen verzekering

verzekering via mijn ouders

geen verzekering

weet niet
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17. Heb je wel eens een reis gemaakt naar Afrika, Azië en/of Zuid-Amerika? 

Ja 

Nee

18. Heb je toen de nodige vaccinaties gehaald? 

Ja

Nee

Niet van toepassing (was niet nodig)

19. Hoe lang ben je ongeveer, in centimeters? (Als je het antwoord niet weet, vul dan 'weet niet' in.) 

20. Hoeveel weeg je ongeveer, in kilogram? (Als je het antwoord niet weet, vul dan 'weet niet' in.) 

21. Doe je aan sport? 

(bijna) nooit

minder dan eens per week

ongeveer eens per week

vaker dan eens per week

iedere dag

22. Ben je thuis- of uitwonend? 

thuiswonend

uitwonend

23. Heb je een rookmelder in je woning? 

Ja

Nee

Weet niet

24. Ken je de vluchtweg in je woning in geval van brand? 

Ja 

Nee
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25. Heb je sexuele contacten? 

nooit

(heel) af en toe

geregeld, wisselende contacten

geregeld, vaste relatie

26. Vrij je veilig (met condoom)? 

nooit

soms

altijd

niet van toepassing (geen sexuele contacten)

Dank voor het invullen. Als je alle vragen hebt beantwoord, vul dan het nummer van je 
bankrekening in en je ontvangt €10 voor de moeite. Graag op de vervolgknop klikken zodat alle 
gegevens worden  geregistreerd en je uitbetaling kan worden voldaan. 

Bedankt en veel succes!  
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