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APPENDIX A – INFORMATION BROCHURE  
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APPENDIX A – INFORMATION BROCHURE 
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APPENDIX B – LIFESTYLE INTERVIEW 

Leefstijlinterview 
Inventarisatie dag / beroep / school of studie 

1. Wat voor dag is het? 

 Vrije dag 

 Werkdag (ook indien je huisvrouw / -man bent) 

 Je hebt momenteel geen werk (door naar 5) 

 Een schooldag (door naar 5) 

 Anders, namelijk …………………………………………. 

Werk/beroep 

2. Wat voor soort werk doe je momenteel?  

 student/schoolgaand (door naar 5) 

 fulltime betaald werk: meer dan 32 uur per week, namelijk ………. uur 

 parttime betaald werk: 12-32 uur per week, namelijk ………. uur 

 parttime betaald werk: minder dan 12 uur per week, namelijk ………. uur 

 werkeloos, sinds ………. (jaartal) (door naar 4) 

 huisman / huisvrouw, sinds ………. (jaartal) (door naar 4) 

 arbeidsongeschikt ………. (jaartal) (door naar 4) 

 anders, namelijk ………. (door naar 4) 

3. Wat is jouw beroep? (Gedetailleerd weergeven, ook: leidinggevende functie of niet?) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Wat is jouw hoogst genoten opleiding welke je met een diploma hebt afgerond? 

 Lager onderwijs  

 Middelbaar onderwijs (mavo, lbo, vmbo)  

 Hoger middelbaar onderwijs (havo, vwo, mbo) 

 Hoger onderwijs (universiteit, hoger niet-universitair, hbo, BaMa) 
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 Anders, namelijk: ……………………….. 

School / studie 

5. In welk jaar van de opleiding zit je momenteel?  

 middelbare school afgerond 

 ………. Jaar middelbaar onderwijs 

Niveau: 

 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg - kaderberoepsgerichte leerweg - gemengde 

leerweg - theoretische leerweg)   

 HAVO 

 VWO (atheneum - gymnasium) 

 middelbaar beroepsonderwijs (MBO) 

 hoger beroepsonderwijs (HBO) 

 universiteit of post-hbo onderwijs (WO) 

 anders, namelijk: ……………………….. 

Ben je ooit blijven zitten? ………. Zo ja, in welke klas? ………. Klas van het basis / middelbaar 

onderwijs 

Gezondheid 

6. Hoe is in het algemeen jouw gezondheid? 

 slecht  

 matig 

 redelijk (door naar 8) 

 goed (door naar 8) 

 uitstekend (door naar 8) 

7. Kun je aangeven waarom je je matig / slecht gezond voelt? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sport en beweging 

8. Doe je regelmatig aan sport of lichaamsbeweging?  
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 Nee (door naar 10) 

 Ja, alleen gymnastieklessen op school, namelijk ………..uur (door naar 10) 

 Ja, geen gymnastieklessen op school 

 Ja, plus gymnastieklessen op school, namelijk ………..uur 

9a. Zo ja, welke sport(en) beoefen je?  

Sport Aantal 

jaren 

Aantal maanden 

per jaar 

Aantal keren 

per week 

Aantal minuten 

per keer 

Opmerkingen 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 
 

9b. Heb je wel eens een blessure gehad? 

 Ja, namelijk ………………………………………………………………………………………… 

 Nee 

10. Hoeveel fiets je in een normale week?       ……….. uur en ……….. minuten per week 

11. Hoeveel wandel je in een normale week?    ……….. uur en ……….. minuten per week  

12. Heb je je gisteren fysiek ingespannen? (In tuin werken, sportwedstrijd, verhuizing) 

 Ja, namelijk ………………………………………………………………………………………… 

 Nee 

Roken 

13. Heb je ooit gerookt? 
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 Nee > sectie roken kan worden overgeslagen 

 Een paar keer om te proberen > sectie roken kan worden overgeslagen  

 Ja 

14. Hoeveel jaar rook of rookte je in totaal?    ……….. jaar  

15. Hoe vaak rook je nu? 

 Ik ben gestopt met roken sinds …………………….. (mm/jjjj) 

 Ik rook 1 keer per week of minder 

 Ik rook meerdere keren per week, niet elke dag 

 Ik rook 1 of meerdere malen per dag 

16. Hoeveel keer heb je serieus geprobeerd met roken te stoppen?      ……….. keer  

17. Wat rook of rookte je? 

 Sigaretten en/of shag, eventueel samen met sigaren, pijptabak etc. 

 Uitsluitend sigaren of pijptabak > sectie roken kan verder worden overgeslagen 

 Softdrugs (marihuana) 

VOOR ROKERS EN EX-ROKERS VAN SIGARETTEN 

18. Hoeveel sigaretten rook(te) je gemiddeld per dag?  ……….. sigaretten per dag 

Alcohol  

19. Hoeveel glazen alcohol drink je gemiddeld per week (inclusief weekend)? 

 Minder dan 1 glas 

 1-5 glazen per week 

 6-10 glazen per week 

 11-15 glazen per week 

 16-20 glazen per week 

 21-40 glazen per week 

 Meer dan 40 glazen per week 

Nachtrust  

20. Hoe laat ben je gisteravond naar bed gegaan?     ……….. uur ……….. minuten  

21. Hoe laat ben je vanochtend opgestaan?                ……….. uur ……….. minuten 
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        (totaal = ……….. uur) 

22. Slaap je normaal ook ongeveer zo lang? 

 Ja 

 Nee, normaal slaap ik             ……….. uur ……….. minuten 

Medicatie 

23. Welke medicijnen gebruik je? 

Merknaam  Substantienaam            Dosis / hoe vaak         Reden  

……………………………      ……………………………        ……………………………     ………………………… 

……………………………      ……………………………        ……………………………     ………………………… 

……………………………      ……………………………        ……………………………     ………………………… 

ALLEEN VOOR VROUWEN 

Menstruatie 

24. Enkele vragen met betrekking tot de menstruele cyclus. 

Is jouw menstruele cyclus regelmatig? 

 Ja 

 Nee onregelmatig 

 Menopauze 

 Anders, nl. …………………………………………… 

25. Wat is gemiddeld het aantal dagen tussen twee menstruaties?     ……….. dagen 

26. Wat was de eerste dag van jouw laatste menstruatie?    ……………………….. (dd/mm/jjjj) 

27. Gebruik je anticonceptie? 

 Ja, nl. ………………………………. (pil / spiraaltje / pessarium / injecties / etc.) 

van het merk: ………………………………………………..  

 Nee 

VOOR IEDEREEN 

28. Als je jouw leven een cijfer moest geven, waarbij 10 betekent: het beste leven dat je je 

kunt voorstellen en de 1 het slechtste leven dat je je kunt voorstellen, welk cijfer zou dat 

dan zijn? …………. 
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APPENDIX C – DELAY DISCOUNTING QUESTIONNAIRE 

In elke rij zie je twee opties: keuze A of keuze B. Kies de optie die jij het liefst zou 
willen hebben als dit echte keuzes zouden zijn. Dit is geen test met goede of foute 
antwoorden. Kies waar jij voor zou gaan als dit echte keuzes waren! 

A) € 19 vandaag of B) € 25 over 53 dagen 
A) € 55 vandaag of B) € 75 over 61 dagen 
A) € 54 vandaag of B) € 55 over 117 dagen 
A) € 31 vandaag of B) € 85 over 7 dagen 
A) € 14 vandaag of B) € 25 over 19 dagen 
A) € 47 vandaag of B) € 50 over 160 dagen 
A) € 15 vandaag of B) € 35 over 13 dagen 
A) € 25 vandaag of B) € 60 over 14 dagen 
A) € 78 vandaag of B) € 80 over 162 dagen 
A) € 40 vandaag of B) € 55 over 62 dagen 
A) € 11 vandaag of B) € 30 over 7 dagen 
A) € 67 vandaag of B) € 75 over 119 dagen 
A) € 34 vandaag of B) € 35 over 186 dagen 
A) € 27 vandaag of B) € 50 over 21 dagen 
A) € 69 vandaag of B) € 85 over 91 dagen 
A) € 49 vandaag of B) € 60 over 89 dagen 
A) € 80 vandaag of B) € 85 over 157 dagen 
A) € 24 vandaag of B) € 35 over 29 dagen 
A) € 33 vandaag of B) € 80 over 14 dagen 
A) € 28 vandaag of B) € 30 over 179 dagen 
A) € 34 vandaag of B) € 50 over 30 dagen 
A) € 25 vandaag of B) € 30 over 80 dagen 
A) € 41 vandaag of B) € 75 over 20 dagen 
A) € 54 vandaag of B) € 60 over 111 dagen 
A) € 54 vandaag of B) € 80 over 30 dagen 
A) € 22 vandaag of B) € 25 over 136 dagen 
A) € 20 vandaag of B) € 55 over 7 dagen 
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APPENDIX D – FEELING SCALE 
 

Hoe voel jij je op dit moment? 
 

+5  Erg goed 
+4   
+3  Goed 
+2   
+1  Beetje goed 

0  Neutraal 
-1  Beetje slecht 
-2   
-3  Slecht 
-4   
-5  Erg slecht 
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APPENDIX E – ACTIVATION DEACTIVATION ADJECTIVE CHECKLIST 

 

De woorden hieronder beschrijven hoe jij je op dit 
moment voelt. Geef aan hoe jij je voelt 

 

            Zeker  Een beetje     Weet niet     Nee 

Actief ++ + ? Nee 

Onbezorgd ++ + ? Nee 

Slaperig ++ + ? Nee 

Gejaagd ++ + ? Nee 

Energiek ++ + ? Nee 

Intens/Sterk ++ + ? Nee 

Kalm ++ + ? Nee 

Moe ++ + ? Nee 

Krachtig ++ + ? Nee 

In rust ++ + ? Nee 

Druilerig/Slaperig ++ + ? Nee 

Angstig ++ + ? Nee 

Levendig ++ + ? Nee 

Stil/Kalm ++ + ? Nee 

Uitgeslapen ++ + ? Nee 

Beklemd ++ + ? Nee 

Rustig ++ + ? Nee 

Vol van energie ++ + ? Nee 

Gespannen ++ + ? Nee 

Waakzaam ++ + ? Nee 
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APPENDIX F – RPE (BORG’S RATING OF PERCEIVED EXERTION) 

 

Geef aan hoe zwaar je de belasting vindt 

6   
7  zeer zeer licht 
8   
9  zeer licht 

10   
11  tamelijk licht 
12   
13  redelijk zwaar 
14   
15  zwaar 
16   
17  zeer zwaar 
18   
19  zeer zeer zwaar 
20   
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APPENDIX G – EXAMPLE OF A REPORT FOR THE SUBJECTS 

Resultaten       
Sportonderzoek 

    

Naam:     xxx 

   Datum:      14 augustus 2013 

Bloeddruk in rust:    112 / 65 

   Hartslag in rust:     75 hartslagen/min 

 

   Maximale spronghoogte:   43 cm 

   Flexibiliteit:     13.5 cm 

   Maximale handknijpkracht:  Rechts: 41.2 kg 

         Links:  31.7 kg 

 

   Maximale zuurstofopname:  45.4 ml/min/kg  

   Maximaal gefietste wattage:  250 W 

   Maximale hartslag:    197 hartslagen/min 

 
 
 
 
 
 
 

Bekijk 
hier je 
foto! 

Persoonlijke link naar foto:  http://www.tweelingenregister.org/03d70ca9-1ec0-4cf1-b97f-6d9221d30f4c 
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Spronghoogte, flexibiliteit en handknijpkracht 
Bij het sportonderzoek van het Nederlands Tweelingen Register hebben we al bij ruim 100 
tweelingparen tussen de 16 en 18 jaar spronghoogte, flexibiliteit en handknijpkracht gemeten.  
De gemiddelde spronghoogte voor jongens was 46 cm, voor meisjes was dit 36 cm. De gemiddelde 
flexibiliteit voor jongens was 20 cm, voor meisjes was dit 28 cm. De gemiddelde handknijpkracht voor 
jongens was 40 kg, voor meisjes was dit 29 kg.  
 
Hieronder zie je een grafiek waarin je hartslag en beweging kunt zien. De groene lijn is beweging en de 
zwarte lijn is hartslag. Een standaardregel om je maximale hartslag te schatten is 220 minus je leeftijd. 
Dus als je 16 jaar oud bent is je geschatte maximale hartslag (220 – 16 =) 204. Dit is dus een schatting; 
je werkelijke maximale hartslag kan dus hoger of lager zijn. Je echte maximale hartslag weet je alleen 
na een maximaaltest die jij zojuist hebt gedaan!  

 
Grafieken 
Met behulp van het masker dat je tijdens het onderzoek moest dragen hebben we een aantal 
grafieken gemaakt. Een korte uitleg van de grafieken op de volgende pagina:  
VE = Hoeveelheid uitgeademde lucht in liters per minuut. 
VO2 = de hoeveelheid zuurstof (in milliliters) die je lichaam per minuut verbruikt. Zodra je gaat 
sporten, verbruikt je lichaam meer zuurstof dan wanneer je rustig zit. Met behulp van deze zuurstof 
maakt je lichaam energie om te kunnen bewegen. Je maximale zuurstofopname (VO2max) is de beste 
maat voor uithoudingsvermogen. Deze waarde vind je ook terug op je certificaat. Gebruikelijk voor 
jouw leeftijd is deze waarde 32 tot 51 ml/min/kg (vrouwen) of 38 tot 62 ml/min/kg (mannen).  
VCO2 = de hoeveelheid koolstofdioxide (in milliliters) die je lichaam per minuut produceert. Deze 
waarde behoort in rust en tijdens lage inspanning ietsje lager dan VO2 te zijn en tijdens maximale 
inspanning iets hoger dan VO2. 
R = de ratio tussen VCO2 en VO2; dus VCO2 gedeeld door VO2. In rust is dit ongeveer 0.80 (dus je 
verbruikt meer zuurstof dan je koolstofdioxide produceert). Als je gaat sporten gaat deze waarde 
omhoog (zoals je in je grafiek kunt zien). Dit ratio heeft alles te maken met het substraat dat je lichaam 
verbrandt om aan energie te komen; vet of koolhydraten. In rust verbrand je vooral vetten (''langzame 
energie''). Zodra R boven de 1 komt, is VCO2 groter dan VO2. Dit betekent dat je lichaam op een 
andere soort energie is overgegaan om energie te krijgen: je bent nu vooral koolhydraten aan het 
verbranden (''snelle energie'').  
T = tijd in minuten. Op het tijdstip 00:00 zijn we de testen begonnen. 

Voor meer informatie over dit rapport kunt u bellen naar 020-5988766 of een email sturen naar 
ntr.sportonderzoek@vu.nl 
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APPENDIX H – INSTRUCTION FOLDER DNA COLLECTION 
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APPENDIX I – FOLLOW-UP SURVEY 

Follow-up vragenlijst 

Sport 

1a. Doe je regelmatig aan sport of lichaamsbeweging?  
 Nee (door naar 3) 
 Ja 

1b. Zo ja, welke sport(en) beoefen je?  

Sport 
Aantal 
jaren 

Aantal 
maanden 
per jaar 

Aantal 
keren 

per week 

Aantal 
minuten 
per keer 

Plezier Competitie Selectie Regionaal Nationaal 

         
 

 

         
 

 

         
 

 

         
 

 

 

Blessures 

2a. Heb je wel eens een sportblessure gehad?  
(Een sportblessure is een letsel dat direct of indirect is ontstaan door deelname aan sport en ertoe heeft geleid dat je minstens één dag niet hebt 
kunnen sporten) 
 Nee  
 Ja 

2b. Hoeveel sportblessures heb je gehad?    ………..   

2c. Wat was de blessure die je het meest heeft beperkt in sporten? 
 Schaafwond 
 Verstuiking/gescheurde banden 
 Verrekking/gescheurde spier 
 Open wond/snee 
 Kneuzing 
 Zwelling/ontsteking 
 Breuk (incl. verdenking op) 
 Dislocatie/subluxatie (ontwrichting) 
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 Overbelasting van spier of pees(-aanhechting) 
 Blaren 
 Hersenschudding 
 Anders, namelijk…………………………………………………………………………. 

2d. Welk lichaamsdeel was geblesseerd? 
 Hoofd/gezicht 
 Nek/hals 
 Schouder 
 Bovenarm 
 Elleboog 
 Onderarm 
 Pols/hand 
 Vinger 
 Borstkas incl. organen 
 Buik incl. organen 
 Bovenrug (borst) 
 Onderrug (lumbaal) 
 Bekken 
 Heup/lies 
 Bovenbeen 
 Knie 
 Onderbeen 
 Enkel 
 Voet/teen 
 Borst  
 Anders, namelijk…………………………………………………………………………. 

2e. Hoeveel dagen heb je door deze blessure niet kunnen sporten?   …….. 

2f. Ben je voor deze blessure medisch behandeld? 
 Nee 
 Ja 

Subjectieve bekwaamheid 

 Veel minder 
goed 

Minder 
goed 

Ongeveer 
even goed 

Beter Veel 
beter 

3a. Hoe goed ben je in sport ten 
opzichte van je leeftijdsgenoten? 

     

3b. Hoe goed is je 
uithoudingsvermogen ten opzichte van 
je leegtijdsgenoten? 
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3c. Hoe goed is je spierkracht ten 
opzicht van je leeftijdsgenoten? 

     

 

3d. Op schaal van 1 tot 10, hoe goed ben je in sport? ………………………. 

Beweeggedrag 

4a. Hoeveel fiets je gemiddeld per week (inclusief het weekend?)  ………… uur ………… 
minuten  

4b. Hoeveel wandel je gemiddeld per week (inclusief het weekend?)  ………… uur 
………… minuten 

4c. Heb je gymnastieklessen op school?  
 Nee  
 Ja, namelijk: …………..minuten 

4d. Hoeveel dans je gemiddeld per week tijdens het uitgaan?                ………… uur 
………… minuten 

Zitgedrag 

 Doordeweekse dag Dag in het weekend 
5a. Hoe lang ben je aan het zitten terwijl je 
onderweg bent? (met de auto of in het OV) 

 
………… uur  

………… minuten 

 
………… uur  

………… minuten 
5b. Hoe lang ben je aan het zitten terwijl je 
aan het werk bent of op school bent? 

 
………… uur ………… 

minuten 

 
………… uur  

………… minuten 
5c. Hoe lang ben je aan het zitten terwijl je 
TV aan het kijken bent? 

 
………… uur ………… 

minuten 

 
………… uur  

………… minuten 
5d. Hoe lang ben je aan het zitten terwijl je 
thuis achter je computer zit? 

 
………… uur 

 ………… minuten 

 
………… uur  

………… minuten 
5e. Hoe lang ben je aan het zitten terwijl je 
andere dingen aan het doen bent? (Bij 
vrienden op bezoek, bioscoop, uit eten) 

 
………… uur  

………… minuten 

 
………… uur  

………… minuten 
 

 

 

 

 

 


