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VARIATIONS FROM STANDARD CSSRI-QUATRO: 
1. LOCAL SITE HAS REMOVED SOME SERVICE ITEMS FROM Q4.3 AS NOT 
RELEVANT.  
2. SUPPLEMENT CONCERNING HOSPITAL/ACCOMMODATION INFO IS 
MISSING. 
 

Client Sociodemographic and  
Service Receipt Inventory (CSSRI-EU) 

 
EU Biomed schizofrenie onderzoek: behoeften en kosten 

 
 
Centrum  
Onderzoeksnummer  
Datum (dd/mm/ jj) // 

 
 
1. SOCIODEMOGRAFISCHE GEGEVENS 
 
1 Geboortedatum (dd/mm/ jj) // 
    
1.2 Geslacht 1 Vrouw 

2 Man   
    
1.3 Burgerlijke staat 1  vrijgezel/ongehuwd 

2  Gehuwd 
3 Gescheiden van tafel en bed 
4  Gescheiden voor de wet 
5  Weduwe/weduwnaar 
9  onbekend 

 

    
1.4 Etnische groep  

(zie handleiding) 
  

    
1.5 Geboorteland 

(voor codering zie handleiding) Land:  
    
1.6 Moedertaal   1  Nederlands 

2  Andere taal (maar een goede beheersing 
van het Nederlands) 

3  Andere taal (en een slechte of geen 
beheersing van het Nederlands) 

 

    
1.7 Aantal jaren onderwijs 

gevolgd Aantal jaren:  
    
1.8 Hoogste opleiding, afgesloten 

met  een diploma 
1  Lagere school of minder  
2  Voortgezet onderwijs  
3  Hoger onderwijs (HBO en hoger)  
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4  Anders, nml: ..…………………..  
9  Onbekend 

    
1.9 Indien u  hoger onderwijs 

heeft gevolgd of nog volgt, 
welk onderwijs is dat dan? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

1 Beroepsopleiding of training (< 1 jaar) 
2 Beroepsopleiding of training (> 1 jaar) 
3 Kandidaats universiteit 
4 Doctoraal universiteit 
5 Andere opleiding 
6 Niet van toepassing 

 

 
2. GANGBARE WOONSITUATIE 
2.1 Hoe woont u op dit moment? 1 Alleen (+/- kinderen) 

2 Met echtgenoot/echtgenote (+/- kinderen)(zie 
handleiding)   

3 Samenwonend met partner  
4 Inwonend bij ouders   
5 Inwonend bij andere familie 
6 Met anderen in een huis (ook ziekenhuis) 
9 Onbekend 

 

    
2.2 In wat voor een soort 

huis woont u?  
(zie handleiding) 

Eigen woning 1 Eigen huis 
2 Gehuurd van particulier  
3 Gehuurd van gemeente, 

woningbouwvereniging of 
studenten-huisvesting 

 

 

  Woonvoorzieningen 4 Woonvoorziening met 24-uurs 
begeleiding 

 (bijv. beschermd wonen) 
5 Woonvoorziening met 

begeleiding (niet 24 uur)  
6 Woonvoorziening zonder 

begeleiding 

 

  Ziekenhuis 7 Opname-afdeling (Acute 
psychiatric ward) 

8 ...................   (Rehabilitation psy-
chiatric ward) 

9 Verblijfsafdeling APZ (Long-stay 
psychiatric ward) 

10 Afdeling algemeen 
ziekenhuis (General medical 
ward) 

 

 

   11 Thuisloos / dakloos 
12 Anders: 
 

 

    
Indien wonend in eigen woning  
2.3 Hoeveel volwassenen wonen 

daar? 
Aantal volwassenen (18 jaar of ouder, incl patiënt zelf): 

 
    
 En hoeveel kinderen? 

Aantal kinderen (jonger dan 18 jaar):  
    
NB: Indien de respondent in een ziekenhuis of woonvoorziening woont: Vul na 

afloop van het interview de laatste bladzijde van deze vragenlijst in. 
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2.4 Heeft u gedurende de laatste 
3 maanden ook nog ergens 
anders gewoond? 

1 Ja 
2 Nee  

    
 

Zo ja: vul de tabel in: Type accommodatie 
(zie vraag 2.2 voor 

codering) 

Aantal dagen gedurende 
de laatste 3 maanden 

   

   

   

 
3. ARBEID EN INKOMEN 
3.1 Wat is uw arbeidssituatie? 1 Betaald werk 

2 Vrijwillig werk 
3 Beschut werk/werkproject 
4 Werkloos 
5 Student/scholier  
6 Huisvrouw/huisman 
7 Gepensioneerd/VUT 
8 Anders: 
 

 

    
 Indien werkend:   
3.2 Soort beroep 

(zie handleiding voor codering 
volgens de internationale standaard) 

1 Manager/administrator 
2 Professional (eg health, teaching, legal) 
3 Associate professional (eg technical, nurs-

ing)  
4 Clerical worker /secretary 
5 Skilled labourer (eg building, electrical etc.) 
6 Services/sales (eg retail) 
7 Factory worker 
8 Anders 

 

    
 Hoeveel dagen heeft u de 

afgelopen 3 maanden wegens 
ziekte niet kunnen werken? 

Aantal ziektedagen:  

    
 Indien werkloos:   
3.3 Hoeveel weken was u de 

afgelopen 3 maanden zonder 
werk? 

Aantal weken:  

    
3.4 Ontvangt u een of meer van 

de onderstaande uitkeringen 
of toelagen? 

1 Ja 
2 Nee  

    
 Zo ja: Welke uitkeringen of 

toelagen? (meerdere antwoorden 
mogelijk) 

Unemployment /income sup-
port 

WW 
RWW 
Bijstand 
Anders: 
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Sickness/disability  

 
Ziektewet 
AAW 
WAO 
Anders: 
 

 
 
 
 
 

   
Housing 

 
Huursubsidie 

 
 

   
Other benefits 

 
Pensioen 
AOW 
Kinderbijslag 
Anders: 
 

 
 
 
 
 

    
3.5 Wat is uw belangrijkste bron 

van inkomen? 
1 Salaris/Loon 
2 Uitkering 
3 Pensioen 
4 Inkomen van familie of gezin (bijvoorbeeld 

van echtgenoot) 
5 Anders:  
 

 

    
3.6 Wat is het totale netto 

maandinkomen van u? (en uw 
gezin) (alle inkomsten  
bij elkaar) 

1 minder dan € 772,-  (fl. 1700,-) 
2 € 772 – 1376  (fl. 1700 - 3028) 
3 € 1376 – 2022  (fl. 3028 - 4449) 
4 € 2022 – 3312  (fl. 4449 - 7286) 
5 meer dan € 3312,- (fl. 7286,-) 
9 onbekend 

 

    
 
4. ONTVANGEN ZORG 
4.1 Van welke aan ziekenhuizen gekoppelde opnamevoorzie-

ningen heeft u de laatste 12 maanden gebruik gemaakt? 
 
(N.B. 1: vul een ‘0’ in als van een voorziening geen gebruik is gemaakt; 

N.B. 2: zie handleiding voor definities) 

 

    
 Voorziening Aantal opnames Totaal aantal dagen 

opgenomen 
(in de laatste 12 maanden) 

 Open opname-afdeling   
 Gesloten opname-afdeling   
 Verblijfsafdeling APZ   
 PUK/PAAZ   
 Crisis centrum   
 Algemeen ziekenhuis (geen 

psychiatrie) 
  

 Anders: 
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4.2 Van welke aan ziekenhuizen gekoppelde ambulante 
voorzieningen heeft u de laatste 3 maanden gebruik gemaakt?  
 
(NB 1: vul een ‘0’ in als van een voorziening geen gebruik is gemaakt;   NB 
2: zie handleiding voor definities) 

 

    
 Voorziening Eenheid Aantal eenheden 

ontvangen 
(in de laatste 3 maanden) 

 Polikliniek psychiatrie Contact  
 Polikliniek algemeen (incl. 

EHBO) 
Contact  

 Dagkliniek Dagopname  
 Polikliniek psychiatrie   
 Anders: 

 
  

    
4.3 Van welke voorzieningen voor dagbesteding heeft u de laatste 

3 maanden gebruik gemaakt?  
 
(NB 1: vul een ‘0’ in als van een voorziening geen gebruik is gemaakt; NB 
2: zie handleiding voor definities) 

 

    
 Voorziening Aantal keren aanwezig 

geweest 
Gemiddelde tijdsduur 

per bezoek 
 Dag Activiteiten Centrum   
 Werkproject/beschut werk   
 Anders: 

 
  

 Anders: 
 

  

    
    
4.4 Van welke andere ambulante voorzieningen heeft u de laatste 

3 maanden  gebruik gemaakt?   
 
(NB 1: vul een ‘0’ in als van een voorziening geen gebruik is gemaakt; NB 
2: zie handleiding voor definities) 

 

    
 Voorziening Sector 

1 = overheid; 
2 = vrijwillig 
3 = particulier 

Totaal aantal 
contacten in 

de afgelopen 3 
maanden 

Gemiddelde 
tijdsduur per 

contact  
(in uren) 

 Psychiater    
 Psycholoog    
 Huisarts    
 Wijkverpleegkundige    
 SPV/Case manager    
 Maatschappelijk werker    
 Arbeidstherapeut    
 Psychiatrische thuishulp    
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 Anders: 
_______________________ 

   

 Anders: 
 

   

    
4.5 Is de patiënt de afgelopen 3 maanden in 

contact geweest met justitie? 
1 Ja 
2 Nee  

    
 Zo ja:   
 Hoeveel contacten met de politie? (NB: 

contact =verhoord of enkele uren vastgehouden, 
maar geen overnachting in cel) 

Aantal contacten:  

    
 Hoeveel nachten doorgebracht in een 

politiecel of gevangenis? Aantal nachten:  
    
 Hoeveel psychiatrische consultaties terwijl 

de patiënt in hechtenis was? Aantal consulten:  
    
 Hoe vaak voor de rechtbank verschenen? 

(voor misdrijf of voor andere zaken) Voor misdrijf:  
  

Voor andere zaken:  
    

  
5. MEDICATIEGEBRUIK 
    
5.1 Vermeld hieronder het medicatiegebruik in de afgelopen maand 

(NB: Alle medicatie noemen, niet alleen psychiatrische medicatie) 
 

    
 Soort- of merknaam Dosering 

(indien bekend) 
Frequentie van 

dosering 
1 = 3 X daags 
2 = 2 X daags 
3 = 1 X daags 
4 = wekelijks 
5 = 1 X per 2 weken 
6 = maandelijks 

Depot 
1 = Ja 

0 = Nee 

 1.    
 2.    
 3.    
 4.    
 5.    
    

 
 
6. INFORMELE ZORG 
    
6.1 Heeft u de afgelopen 3 maanden bij een van de volgende taken hulp van 

vrienden of familieleden gehad als gevolg van uw psychische problemen. 
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 Soort hulp omcirkel gemiddeld 
aantal uren 

hulp per week 
 verzorging kind  

(omcirkel ‘nee’ als geïnterviewde 
geen kinderen heeft) 

nee ja 
 

 lichamelijke verzorging 
(bijv. wassen, aankleden, etc) nee ja  

 hulp in en rond het huis 
(bijv. koken, schoonmaken, etc) nee ja  

 hulp buitenshuis 
(bijv. boodschappen, vervoer, 
etc) 

nee ja 
 

 Anders: 
 nee ja  

 Anders: 
 nee ja  

    
 


