
TOR 2004/11

Biotechnologie in de publieke sfeer.
Opvattingen van de Belgen over de toepassing van genetica

Deelrapport 5: Technisch verslag van het onderzoek

MICHAEL DEBUSSCHER

PETER DE VLEESCHOUWER

MARK ELCHARDUS

LIEVE SMETS

Vakgroep Sociologie
Onderzoeksgroep TOR

Vrije Universiteit Brussel



[2]

Inhoudstafel

1 Inleiding..........................................................................................................................4

2 Situering van het onderzoek...........................................................................................4

3 Vragenlijst.......................................................................................................................5

4 Steekproeftrekking..........................................................................................................7

5 Respons ...........................................................................................................................8

5.1 Algemeen overzicht van de respons .....................................................................................9

5.2 De respons in Vlaanderen, Brussel en Wallonië ...............................................................10

5.3 Belang van de 4 waves voor de representativiteit.............................................................10

5.4 Gedetailleerde timing van het effect van elke wave .........................................................11

6 Kwaliteitscontrole en data-invoer ................................................................................12

7 Beoordelen van de representativiteit............................................................................12

7.1 Geslacht.................................................................................................................................13

7.2 Leeftijd..................................................................................................................................13

7.3 Opleidingsniveau..................................................................................................................14

7.4 Regionale spreiding .............................................................................................................15

8 Tabel met wegingen naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau ...............................16

9 Bijlage ...........................................................................................................................21

9.1 Verdeling van de ongewogen en gewogen variabelen.......................................................21
9.1.1 Inleiding ......................................................................................................................................21
9.1.2 Verdeling van de ongewogen en gewogen socio-demografische achtergrondvariabelen............22
9.1.3 Verdeling van de ongewogen en gewogen variabelen mbt algemene onderwerpen....................28
9.1.4 Verdeling van de ongewogen en gewogen variabelen mbt gezondheid en genetica....................33
9.1.5 Verdeling van de ongewogen en gewogen afhankelijke variabelen ............................................36
9.1.6 Aanvaardbaarheid dierlijke toepassingen....................................................................................37
9.1.7 Koopintentie van voedingstoepassingen .....................................................................................38
9.1.8 Aanvaardbaarheid menselijke genetische tests............................................................................39
9.1.9 Aanvaardbaarheid menselijke genetische ingrepen.....................................................................41
9.1.10 Onveiligheidsgevoel ...............................................................................................................44
9.1.11 Negatieve toekomstverwachtingen .........................................................................................45
9.1.12 Anomie ...................................................................................................................................46
9.1.13 Lichaamsverzorging................................................................................................................47
9.1.14 Seksuele ethiek .......................................................................................................................48
9.1.15 Bio-ethiek ...............................................................................................................................49



[3]

9.2 Technische gegevens van de schaalconstructies................................................................50
9.2.1 Plantaardige toepassingen ...........................................................................................................50
9.2.2 Niet geneeskundige dierlijke toepassingen..................................................................................51
9.2.3 Geneeskundige dierlijke toepassingen ........................................................................................52
9.2.4 Genetische tests...........................................................................................................................53
9.2.5 Genetische tests mbt kenmerken niet gerelateerd aan ziekte/gezondheid....................................54
9.2.6 Geneeskundige menselijke toepassingen..................................................................................... 54
9.2.7 Niet geneeskundige menselijke toepassingen..............................................................................55

9.3 Vragenlijst ............................................................................................................................57



[4]

1 Inleiding

In dit technisch verslag situeren we vooreerst de doelstellingen van het gevoerde
onderzoek. Daarna wordt de wijze waarop de vragenlijst is opgesteld uiteengezet
en volgt een beschrijving van de gebruikte methode van dataverzameling.
Vervolgens bespreken we de kwaliteitscontrole en de data-invoer, waarna we de
representativiteit van de steekproef evalueren. Verder geven we een overzicht van
de toegepaste weging op de verzamelde data weer. Tenslotte, in de bijlage,
worden de frequentieverdelingen van al de beschikbare variabelen gegeven.

2  Situering van het onderzoek

Het onderzoeksproject "Biotechnologie in de publieke sfeer: opinies over de
toepassingen van genetica” is het derde project binnen het
samenwerkingsverband tussen Knack, P&V en de onderzoeksgroep TOR van de
Vrije Universiteit Brussel. Het eerste project onderzocht in 2001 de houdingen
van Vlamingen met betrekking tot solidariteit en het sociaal zekerheidsstelsel. De
samenwerking werd voortgezet in 2002 met als thema de
eindeloopbaanproblematiek. Naar aanleiding van dit onderzoek werd het
samenwerkingsverband uitgebreid met Le Vif/L’express en de Rtbf, waarvoor een
Franstalig luik aan het onderzoek gekoppeld werd. De samenwerking tussen deze
partners werd in 2003 verder gezet voor een nieuw grootschalig onderzoek naar
de houdingen van Belgen ten aanzien van genetica.

Onze interesse voor het thema "genetica" werd reeds gewekt gedurende het
project rond solidariteit en het sociale zekerheidsstelsel. Een van de thema's die
in dat onderzoek naar voren kwam, was dat één van de pijlers van de solidariteit
in onze samenleving, met name het "welbegrepen eigenbelang", dreigt te worden
aangetast door de groeiende voorspelbaarheid van risico's. Genetica is precies
één van de technologieën die daartoe bijdraagt via de ontwikkeling van
genetische tests voor het opsporen van erfelijke aandoeningen.

Bij de verdere verkenning van dit thema bleek al gauw dat het
toepassingsdomein van genetica veel ruimer is. Naast diagnostische genetische
tests, worden ook therapeutische genetische ingrepen op het menselijk genoom
ontwikkeld. Daarnaast zijn er ook toepassingen op planten en dieren, zowel voor
pharmaceutische als voor landbouwkundige doeleinden. Het maatschappelijk
debat over al deze toepassingsdomeinen is zeer actueel, en roept heel wat
controverse op. 

Een eerste doelstelling van dit onderzoek is dan ook, om de houdingen van de
Belgen tegenover al deze genetische toepassingen gedetailleerd in kaart te
brengen. Daarbij onderzoeken we tevens welke onderliggende dimensies kunnen
worden onderscheiden in de houdingen tegenover de verschillende toepassingen.

Een tweede doelstelling van het onderzoek, is om deze houdingen tegenover
genetica te verklaren. Het algemene verklaringsmodel dat we hanteren, wordt
schematisch voorgesteld in figuur 1. Het onderzoek en de theorieën waarop dat
schema steunt, zullen worden toegelicht in de verschillende deelrapporten. 
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FIGUUR 1: VERKLARINGSMODEL VOOR DE HOUDING TEGENOVER GENETISCHE TOEPASSINGEN

De centrale, maar niet de enige, hypothesen die we zullen toetsen, kunnen als
volgt worden samengevat. Een belangrijke determinant van de houding tegenover
genetische toepassingen, is de perceptie die men heeft van de risico's en de
voordelen die uit deze toepassingen voortvloeien. Deze risico- en nutsperceptie
van genetische toepassingen wordt beïnvloed door de algemene houding
tegenover wetenschap en technologie die men aanneemt. De houding tegenover
wetenschap en technologie wordt op haar beurt negatief beïnvloed door een
algemeen gevoel van onbehagen, dat zich uit in gevoelens van onveiligheid en een
negatief toekomstbeeld. Dit onbehagen is ten dele een reactie van mensen op de
positie die ze innemen in de samenleving, en wordt dan ook beïnvloed door hun
achtergrondkenmerken (opleidingsniveau, leeftijd).

Ten derde wil dit onderzoek ook dieper ingaan op houdingen ten opzichte van
een aantal concrete gevolgen die vandaag reeds voortvloeien uit de toepassingen
van genetica. Eén concreet gevolg van de plantaardige en dierlijke toepassingen
is dat er genetisch gewijzigde consumptieprodukten worden geproduceerd. Hoe
staan de Belgen hier als consument tegenover? Een concreet gevolg van de
menselijke toepassingen van genetica, is dat het mogelijk wordt om genetische
informatie over individuen te verzamelen. Hoe staan de Belgen tegenover het
gebruik van deze genetische informatie door verzekeringen, werkgevers en
politie? Daarnaast bekijken we welke houding de Belgen aannemen tegenover de
regulering van genetische toepassingen: hoe kunnen deze toepassingen volgens
hen in goede banen worden geleid? 

3 Vragenlijst

Op basis van een literatuurstudie werd het bovenstaande  analyseschema
uitgewerkt en aangevuld met andere hypothesen. Dat diende dan als belangrijke
leidraad voor het conceptualiseren van de vragenlijst. 

Voor de operationalisatie van de indicatoren in de vragenlijst werd zoveel
mogelijk beroep gedaan op indicatoren die reeds in vorige onderzoeken gebruikt
werden. Dit biedt de mogelijkheid om vergelijkende analyses uit te voeren.
Bovendien verzekert het de validiteit van de gebruikte meetinstrumenten.
Daarnaast waren we, voor een onderzoek naar een relatief nieuw onderwerp als
de houdingen van Belgen ten aanzien van genetica, ook vaak aangewezen op
indicatoren uit de literatuur en op de inventiviteit van vorser en promotor.

De ontwikkeling van de schalen voor de vragenlijst werd tevens gestuurd door
interviews met bevoorrechte getuigen. Tien experts op diverse domeinen van het
genetisch onderzoek kregen relevante onderdelen uit de vragenlijst voorgelegd,
en formuleerden opmerkingen en suggesties.

Daarna werd de validiteit van de schalen nagegaan door middel van een
testenquête bij 670 studenten. 

achtergrond
-variabelen

onbehagen houding tav
wetenschap

perceptie
risico/nut

houding
tegenover
toepassinge
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Op basis van de interviews met experts en de testenquête werd een eerste versie
van de vragenlijst ontwikkeld. De timing en begrijpbaarheid van die vragenlijst
werd vervolgens, in face-to-facecontact uitgebreid getest bij een vijftigtal
(overwegend oudere en laaggeschoolde) Nederlandstalige en Franstalige
proefrespondenten. 

Voor de dataverzameling opteerden we voor een postenquête. Een postenquête
biedt een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van face-to-face enquêtering
door een interviewer:

− De kostprijs per respondent is veel lager bij een postenquête, wat ons toelaat
om met hetzelfde budget een grotere steekproef te bevragen.

− Een postenquête biedt de mogelijkheid om te werken met een zuiver toevallige
steekproek, die het volledige Belgische grondgebied bestrijkt. Face-to-face
enquêtering vergt daarentegen meestal een “clustering” van de respondenten
in een beperkt aantal gemeenten, omdat anders de verplaatsingskosten van
de interviewers te hoog oplopen.

− Een postenquête kan door de respondent volledig zelfstandig ingevuld
worden, en geeft dan ook minder aanleiding tot sociaal wenselijke antwoorden
dan enquêtes die door een interviewer worden afgenomen.

Anderzijds houdt een postenquête ook nadelen in, die we bij het voorbereiden
van de vragenlijst en het uitvoeren van het veldwerk zoveel mogelijk hebben
trachten te minimaliseren:

− Een eerste nadeel van de postenquête is, dat deze korter dient te zijn dan een
face-to-face enquête: bij afwezigheid van een interviewer worden
respondenten sneller afgeschrikt door de omvang van de vragenlijst, en zijn ze
ook sneller geneigd er de brui aan te geven. Bij de onwikkeling van de
vragenlijst hebben we dan ook een goed evenwicht nagestreefd tussen de tijd
nodig om de vragenlijst in de vullen en de hoeveelheid verzamelde informatie.
De timing van de vragenlijst werd ook vooraf getest bij de mensen die daar
meestal het gevoeligst voor zijn: de laaggeschoolde ouderen. Met de
Nederlandstalige vragenlijst konden we hiervoor terecht bij de
seniorenbeweging voor de middengroepen CRM (Clubs voor Rustenden en
Middengroepen). Voor de Franstalige versie deden we hiervoor beroep op
studenten van de ‘Facultés Universitaires Saint Louis’ , die onder leiding van
Prof. Luc Van Campenhoudt een aantal oudere en laaggeschoolde
respondenten interviewden en de Franse vertaling van de vragenlijst op punt
stelden. 

− Een tweede nadeel van de postenquête, is dat de respondent de vragen op een
andere manier kan begrijpen dan de vorser: in dat geval is er immers geen
interviewer aanwezig die kan bijsturen. Ook dit nadeel hebben we
ondervangen door zowel de Nederlandstalige als de Franstalige  vragenlijst
uitgebreid inhoudelijk te testen bij de groep van laaggeschoolde ouderen. De
op basis van deze test aangepaste vragenlijst werd daarna nog voorgelegd aan
experts op het vlak van schriftelijke bevragingen. We deden hiervoor beroep
op de welwillende medewerking van de leden van de onderzoeksgroep ‘TOR’.



[7]

− Een derde nadeel van de postenquête, dat samenhangt met de eerste twee
nadelen, is een groter risico op een lage respons. Een eerste manier om dit
tegen te gaan is, zoals daarnet reeds werd aangegeven, het uitgebreid testen
van de duur, formulering, lay-out en presentatie van de vragenlijst.
Daarnaast maakten we voor de dataverzameling gebruik van een procedure
die erop gericht is de respons te maximaliseren: de ‘Total Quality Control’
procedure. We gaan daar in het onderdeel ‘respons’ dieper op in. 

4 Steekproeftrekking

De doelpopulatie van dit onderzoek bestaat uit de inwoners van België die tussen
18 en 75 jaar oud zijn. 

Voor het bepalen van de grootte van de steekproef werd in eerste instantie
gestreefd naar representativiteit. In tweede instantie hebben we gebruik gemaakt
van onze ervaringen op het vlak van respons met de methode van ‘Total Quality
Control’ bij een postenquête. 

Uitgaande van de vorige ervaringen werd geopteerd voor een totaal van 10.002
individuen in de leeftijdscategorie 18-75 jaar. Op basis van de gegevens uit de
laatste volkstelling verdeelden we de 10.002 individuen over Vlaanderen,
Wallonië en Brussel. Voor het trekken van de adressen hebben we ons gericht tot
het commercieel bedrijf ‘Sopres’ . Op basis van de gegevens van de laatste
volkstelling (2000) gaven we zelf de verdeling van Vlamingen (58,6%), Walen
(32,1%) en Brusselaars (9,2%) aan. 

De steekproef werd getrokken op basis van een taal-geslachtsverdeling:

Geslacht F % N % Totaal %

Vrouw 2047 20,47% 2955 29,54% 5002 50,01%
Man 2053 20,53% 2947 29,46% 5000 49,99%

Totaal 4100 40,99% 5902 59,01% 10002 100,00%
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En op basis van een taal-provincieverdeling:

Provincie F % N % Totaal %

Brussel 849 8,49% 73 0,73% 922 9,22%
Waals Brabant 328 3,28% 0 0,00% 328 3,28%
Vlaams Brabant 35 0,35% 969 9,69% 1004 10,04%
Antwerpen 0 0,00% 1679 16,79% 1679 16,79%
Limburg 3 0,03% 741 7,41% 744 7,44%
Luik 985 9,85% 0 0,00% 985 9,85%
Namen 416 4,16% 0 0,00% 416 4,16%
Henegouwen 1251 12,51% 2 0,02% 1253 12,53%
Luxemburg 231 2,31% 0 0,00% 231 2,31%
West Vlaanderen 1 0,01% 1087 10,87% 1088 10,88%
Oost Vlaanderen 1 0,01% 1351 13,51% 1352 13,52%

Totaal 4100 40,99% 5902 59,01% 10002 100,00%

5 Respons

Wanneer we, via een bevraging van een steekproef van de Belgische bevolking,
een betrouwbaar beeld willen krijgen van de houding van de totale bevolking,
dan is het belangrijk een zo hoog mogelijke respons van de aangeschreven
steekproef na te streven. De non-respons op enquêtes heeft immers vaak een
systematisch karakter: de weigering of onmogelijkheid om deel te nemen is niet
toevallig verspreid over de bevolking, maar concentreert zich binnen bepaalde
groepen. Een dergelijke systematische nonrespons kan de representativiteit van
de onderzoeksgegevens aantasten.

Het maximaliseren van de respons was voor ons dan ook prioritair, zowel tijdens
het opstellen van de vragenlijst als tijdens de dataverzameling. De
dataverzameling gebeurde volgens de reeds in vorige onderzoeken beproefde
‘Total Quality Control’-procedure. Elke respondent wordt in deze procedure
systematisch 4 keer aangeschreven. Twee weken na de eerste verzending van de
vragenlijst wordt aan alle adressen een herinneringskaartje verstuurd. Nog eens
twee weken later krijgt iedereen opnieuw een vragenlijst, begeleidingsbrief en
enveloppe in de bus. Voor de laatste stap wachten we nog eens twee weken voor
we opnieuw een herinneringskaartje versturen naar alle adressen.  

Hieronder geven we eerst een algemeen overzicht van de behaalde respons. We
geven tevens aan hoeveel elke verzending hiertoe heeft bijgedragen. Vervolgens
bekijken we de respons voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië afzonderlijk.
Daarna gaan we kort in op het belang van de vier verzendingen voor het
verbeteren van de representativiteit. Tenslotte bekijken we meer in detail de
timing van het effect van elke verzending. 
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5.1 Algemeen overzicht van de respons

De datum waarop de ingevulde vragenlijsten bij ons binnenkwamen, werd
nauwkeurig bijgehouden. Dit laat ons toe om te evalueren welke bijdrage elke
verzending heeft geleverd tot de totale respons. 

Bij de controle van de binnengekomen vragenlijsten, werden een vijftigtal
vragenlijsten geëlimineerd omdat ze onvoldoende waren ingevuld. Deze
vragenlijsten werden niet opgenomen in onderstaande berekening van de
respons. Onderstaande cijfers geven dus enkel de "valide" respons weer, exclusief
onbruikbare vragenlijsten.

golf 1: de 10002 vragenlijsten werden een eerste keer verstuurd op 10 maart
2003. Deze eerste verzending leverde in de periode van 14 tot 25 maart een bruto
respons op van 19.2%.

golf 2: op 24 maart werd een eerste herinneringskaartje verstuurd. Rekening
houdend met de verzendingsduur, kon het effect hiervan ons ten vroegste op 26
maart bereiken. Dit leverde in de periode van 26 maart tot 17 april een forse
stijging van de bruto respons op met 17.3 percentpunten, naar een totaal van
36.5%.

golf 3: op 14 april werd de vragenlijst een tweede keer verstuurd. Het effect
hiervan was in de periode van 18 april tot 2 mei een verdere substantiële stijging
van de bruto respons met 9.6 percentpunten, naar een totaal van 46.1%.

golf 4: op 30 april werd een tweede herinneringskaartje naar de respondenten
gestuurd. Het effect hiervan blijft vrij beperkt: in de periode van 3 mei tot 16 juni
voegt dit slechts 4.7 percentpunten toe aan de bruto respons, voor een totaal van
50.7%. Voegen we hierbij nog een paar vragenlijsten waarvan de datum van
ontvangst niet kon worden achterhaald, dan bereiken we een totale bruto
respons van 50.8%. Dit kan worden beschouwd als een zeer bevredigende
respons voor een postenquête. 

De brutorespons is eigenlijk een lichtjes onderschatte weergave van de werkelijke
respons van de respondenten. Tussen het trekken van de steekproef en het
uiteindelijke verzenden van de vragenlijst zijn er enkele maanden verstreken. Dit
betekent dat een aantal personen in tussentijd verhuizen, overlijden, langdurig
afwezig zijn, zwaar ziek worden of algemeen in een psychische of fysieke toestand
terechtkomen die hen niet toelaat de vragenlijst in te vullen. Doorgaans wordt
aangenomen dat ongeveer 7% van de respondenten uit de initiële steekproef zich
in één van deze situaties bevindt, en dus eigenlijk geen deel uitmaakt van de
onderzoeksbevolking. Dit betekent dat de steekproef van 10002 respondenten
uiteindelijk slechts 9302 effectieve respondenten bevat. Hiermee rekening
houdend, schatten we onze uiteindelijke netto respons op 54.6%. 

Deze netto respons is van dezelfde grootte-orde als de respons op het onderzoek
naar het draagvlak van de solidariteit (netto respons 51.8%) en het onderzoek
naar de eindeloopbaanproblematiek (netto respons 61.0% in Vlaanderen en
54.5% in Brussel en Wallonië). Het consistente gebruik van dezelfde procedure
levert dus ook een gelijkmatige kwaliteit op. 
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TABEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALE RESPONS OVER DE 4 WAVES VAN DE DATAVERZAMELING

Aantal
ontvangen

vragenlijsten

bruto respons
per wave

cumulatieve
bruto respons

cumulatieve
netto respons

wave 1 14/03 – 25/03 1921 19,2% 19,2% 20,7%
wave 2 26/03 – 17/04 1726 +17,3% 36,5% 39,2%
wave 3 18/04 – 02/05 960 +9,6% 46,1% 49,5%
wave 4 03/05 – 16/06 467 +4,7% 50,7% 54,5%

wave onbekend 9 0,1% 50,8% 54,6%

5.2 De respons in Vlaanderen, Brussel en Wallonië

De totale netto respons is dus zeer bevredigend, maar geldt dit in dezelfde mate
binnen de regio’s Vlaanderen, Brussel en Wallonië? Tabel 2 geeft een overzicht
van de behaalde nettorespons binnen de 3 regio’s. De behaalde netto respons is
iets hoger in Vlaanderen dan in Brussel en Wallonië. Dit fenomeen zagen we
reeds in de studie naar de eindeloopbaanproblematiek. Belangrijk is echter
vooral dat de respons in de regio’s uitstijgt boven de 50%, wat zeer goed is voor
een postenquête. Zelfs Brussel, een regio die berucht is voor haar slechte
respons op enquêtes, haalt de 50% drempel.

TABEL 2: EVOLUTIE VAN DE CUMULATIEVE NETTO RESPONS IN VLAANDEREN, BRUSSEL EN WALLONIË 

Cumulatieve netto respons
Vlaanderen Brussel Wallonië

wave 1 14/03 – 25/03 23,0% 17,3% 17,3%
wave 2 26/03 – 17/04 41,3% 34,2% 36,9%
wave 3 18/04 – 02/05 51,7% 44,4% 47,1%
wave 4 03/05 – 16/06 56,6% 50,7% 51,9%

5.3 Belang van de 4 waves voor de representativiteit 

We zagen hierboven reeds dat de vierde wave in de dataverzameling kwantitatief
gezien relatief weinig bijdraagt tot de behaalde respons. Dit is echter geen
voldoende reden om te besluiten dat we dit tweede herinneringskaartje
achterwege zouden kunnen laten. Deze wave levert wel een belangrijke
kwalitatieve bijdrage aan de respons, door een verbetering van de
representativeit naar opleidingsniveau. In tabel 3 bekijken we het verband
tussen wave en opleidingsniveau. Vooral wave 3, en in iets mindere mate ook
wave 4 blijken belangrijk om de vertegenwoordiging van laaggeschoolden te
verbeteren. In wave 1 en wave 2 is het aandeel van respondenten met hoogstens
een getuigschrift van lager onderwijs beperkt tot 13% en 15.2%. In wave 3 en
wave 4 is dit 24% en 19.2%. Wave 3 heeft ook een groter percentage
respondenten met een diploma lager secundair beroepsonderwijs. Wave 4 bereikt
meer mensen met een diploma hoger secundair beroepsonderwijs.
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TABEL 3: OPLEIDINGSNIVEAU NAAR WAVE 

wave 1 wave 2 wave 3 wave 4
Geen 4,4 3,7 8,6 5,1
Lager onderwijs 8,6 11,5 15,4 14,1
Lager BSO 7,6 9,0 12,2 9,0
Lager TSO 6,6 7,1 7,1 5,1
Lager ASO 5,1 6,0 5,5 5,3
Hoger BSO 9,3 7,5 9,0 13,9
Hoger TSO 11,6 11,6 9,0 11,2
Hoger ASO 10,2 11,1 7,9 8,8
NUHO 24,6 21,2 16,8 17,6
Universitair 11,0 10,2 7,9 9,5
Ander 1,1 1,1 0,6 0,4

5.4 Gedetailleerde timing van het effect van elke wave

Hierboven beschreven we welke bijdrage elk van de vier verzendingen heeft
geleverd aan de totale respons. Naast het totale effect van elke verzending, is het
ook interessant om meer in detail de timing van het effect van elke verzending te
bekijken. Veroorzaakt elke verzending een sterke piek in de respons, die snel
terug afzwakt, of is het effect meer in de tijd gespreid? Aan de hand hiervan
kunnen we de gebruikte timing van de verzendingen evalueren. In figuur 2 wordt
de cumulatieve netto respons uitgezet over de tijd. Onze ‘Total Quality Control’
procedure gaat uit van een tweewekelijkse timing van de verzendingen. Uit figuur
2 blijkt dat deze tweewekelijkse timing vrij goed overeenstemt met de duur van
het effect van elke verzending. Wave 1 werd verstuurd op 10 maart, en het effect
op de respons blijft sterk tot 26 maart. Op 24 maart werd het eerste
herinneringskaartje verstuurd, en dit heeft de respondenten dus net op het
moment bereikt waarop het effect van wave 1 begon af te zwakken. Het effect van
dit herinneringskaartje duurt ook ongeveer 2 weken, en begint af te zwakken op
9 april. Idealiter hadden we dus de tweede vragenlijst exact twee weken na het
herinneringskaartje kunnen versturen, op 7 april. Door een vertraging bij het
drukken van de vragenlijsten, is dit één week verschoven, naar 14 april. Het
effect van de tweede vragenlijst houdt opnieuw ongeveer 2 weken aan, en begint
af te zwakken rond 30 april. Op 30 april wordt het tweede herinneringskaartje
verstuurd. Het effect hiervan situeert zich opnieuw in de eerste 2 weken: op 14
mei halen we een netto respons van 53.5 %. In de 4 weken die daar op volgen, zal
de respons nog slechts met 1% stijgen. Samengevat verdient het dus aanbeveling
om de Total Quality Procedure, met 4 tweewekelijkse verzendingen, te blijven
hanteren voor toekomstige postenquêtes.
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FIGUUR 2: EVOLUTIE VAN DE CUMULATIEVE NETTO RESPONS TIJDENS DE 4 WAVES

6 Kwaliteitscontrole en data-invoer

De binnengekomen vragenlijsten werden één voor één gecontroleerd op de
kwaliteit van invullen. Een vijftigtal enquêtes, die onvoldoende waren ingevuld,
werden geëlimineerd. 

Het inponsen van de data werd uitbesteed aan de firma “INTRODATA”.  Voor het
inponsen hadden we de keuze tussen een eenmalige en een dubbele inponsing.
In een vorig onderzoek werd een dubbele ponsing uitgevoerd en werden de beide
ponsbeurten vergeleken. Het resultaat leverde slechts 0,74% fouten op.
Bovendien maakte ‘INTRODATA’ gebruik van een inleesprogramma dat enkel
potentiële antwoordmogelijkheden toelaat. Als bijvoorbeeld slechts 5
verschillende antwoorden mogelijk waren, dan kon enkel een getal tussen 1 en 5
ingegeven worden. Deze procedure herleidde nogmaals het percentage ingegeven
fouten. Vanuit deze optiek kozen we voor een enkelvoudige ponsing.

De ingeponste data werden vervolgens uitgebreid gecontroleerd.
Onwaarschijnlijke of inconsistente antwoorden werden opgezocht in de
vragenlijst en eventueel verbeterd.

7 Beoordelen van de representativiteit

Met een netto repons van 54,6% voldoet onze steekproef aan een eerste
belangrijk kwaliteitscriterium. In dit deel gaan we na in welke mate aan een
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tweede belangrijk criterium wordt voldaan: is de samenstelling van onze
steekproef voldoende representatief ten opzichte van die van de totale bevolking? 

We zullen de representativiteit van de steekproef nagaan voor de volgende
belangrijke achtergrondvariabelen: geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, regionale
spreiding. Uit vorig onderzoek is gebleken dat deze achtergrondvariabelen
kunnen samenhangen met belangrijke economische, sociale en culturele
verschillen. Indien we een getrouw beeld willen geven van de Belgische
bevolking, is het belangrijk dat deze kenmerken proportioneel zijn
vertegenwoordigd in onze steekproef.

De representativiteit van onze steekproef wordt getoetst door vergelijking met
standaarden die beschikbaar zijn uit nationale statistieken en voorgaande
onderzoeken. 

7.1 Geslacht

In tabel 4 vergelijken we het aandeel van mannen en vrouwen in onze steekproef
met de meest recente bevolkingscijfers van het NIS. De mannen blijken in onze
steekproef licht ondervertegenwoordigd te zijn: zij maken 49,6 % uit van de
Belgische populatie tussen 18 en 75, maar in onze steekproef hebben ze slechts
een aandeel van 45,8%. Deze afwijking is vrij klein, maar wel significant. Deze
significantietest kan als volgt worden geïnterpreteerd: we berekenen de kans, dat
de afwijking die we waarnemen tussen onze steekproef en de populatie, louter
aan toeval te wijten is. Is deze kans kleiner dan 5 op 1000, dan besluiten we dat
er meer dan toeval in het spel is en dat we dus te maken hebben met een
systematische vertekening. Dat is hier dus het geval, en daarom zullen we onze
steekproef wegen naar geslacht. Aangezien de afwijking wel vrij gering is, hebben
we daarvoor slechts zeer lichte wegingscoëfficienten nodig. 

TABEL 4: VERGELIJKING VAN GESLACHT MET STANDAARD

Standaard1 Steekproef Verschil in
percent-
punten

Hypothetisch
vereiste
weging

Significantie
(t-test)

man 49,6 45,8 -3,8 1,08 *** (t = -5.42)
vrouw 50,4 54,2 3,8 0,93 *** (t = 5.42)
Totaal 100,0 100,0

1. Bron: NIS, Bevolking op 01.01.2002

*** : significant p < 0.005

7.2 Leeftijd

Voor het beoordelen van de leeftijdsverdeling in onze steekproef, beschikken we
opnieuw over recente bevolkingscijfers  van het NIS. Uit tabel 5 blijkt dat vooral
de jongeren tussen 18 en 25 sterk ondervertegenwoordigd zijn in onze
steekproef: deze groep maakt 13.6% uit van de Belgische bevolking tussen 18 en
75, maar heeft in onze steekproef slechts een aandeel van 4,5%. Vooral de groep
tussen 56 en 65 is oververtegenwoordigd. 
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We zullen onze steekproef dus moeten wegen naar leeftijd. Vooral voor de jongste
groep is er een sterke wegingscoëfficient nodig: hun gewicht in de steekproef
dient te worden verdrievoudigd. 

TABEL 5: VERGELIJKING VAN LEEFTIJD MET STANDAARD

Standaard1 Steekproef Verschil in
percent-
punten

Hypothetisch
vereiste
weging

Significantie (t-
test)

18-25 13,6 4,5 -9,1 3,02 *** (t = -18,93)
26-35 19,3 16,8 -2,5 1,15 *** (t = -4,52)
36-45 21,5 23,5 2 0,91 *** (t = 3,47)
46-55 18,9 21,5 2,6 0,88 *** (t = 4,73)
56-65 13,9 18,2 4,3 0,76 *** (t = 8,86)
66-75 12,8 15,6 2,8 0,82 *** (t = 5,98)
Totaal 100,0 100,0

1. Bron: NIS, Bevolking op 01.01.2002

*** : significant p < 0.005

7.3 Opleidingsniveau

Voor het beoordelen van het opleidingsniveau in onze steekproef beschikken we
niet over recente bevolkingsstatistieken. De recentste bevolkingsstatistieken
dateren van de Volkstelling van 1991 en we kunnen ervan uitgaan dat deze
inmiddels niet langer stroken met de realiteit. De resultaten van de Volkstelling
van 2001 zijn op dit moment nog niet beschikbaar.

De beste vergelijkingsbasis waarover we beschikken, zijn de data van de Labour
Force Survey (LFS) van 1999. De LFS is een uitgebreide, door het Nationaal
Instituut voor de Statistiek opgezette sociaal-economische enquête bij de
huishoudens, met als voornaamste doelstelling de Belgische populatie in de
actieve leeftijd op te delen in drie exhaustieve en onderscheiden groepen (nl.
tewerkgestelde personen, werklozen, en niet-actieve personen), en over elk van
deze categorieën beschrijvende en verklarende gegevens te verstrekken.
Opleidingsniveau is binnen de LFS uiteraard een belangrijke variabele. Het NIS
paste op de data van deze enquête een weging toe die extrapolatie van de
resultaten toelaat naar de totale Belgische bevolking. Deze gewogen data zullen
wij als standaard gebruiken.

Uit tabel 6 blijkt dat onze steekproef een aantal klassieke vertekeningen vertoont
op het vlak van opleidingsniveau: het laagste onderwijsniveau (geen of lager
onderwijs) is ondervertegenwoordigd, de hoogste onderwijsniveaus (niet-
universitair hoger onderwijs en universitair onderwijs) zijn oververtegenwoordigd.
Daarnaast is er een ondervertegenwoordiging van hoger ASO/KSO, en een
oververtegenwoordiging van hoger TSO en BSO. 

Dit is een klassiek fenomeen waaraan elk survey onderzoek in mindere of
meerdere mate onderhevig is, ongeacht de methode van dataverzameling.
Mensen met een hoog opleidingsniveau zijn nu eenmaal sneller geneigd om mee
te werken aan enquêtes. Toch zagen we hierboven dat onze "Total Quality
Control" methode bijgedragen heeft tot een verbetering van de
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vertegenwoordiging van laaggeschoolden. Al bij al hebben we dan ook slechts
kleine wegingscoëfficienten nodig om de opleidingsverdeling in onze steekproef te
corrigeren. Het gemiddelde van de coëfficienten groter dan 1 is gelijk aan 1,32.

TABEL 6: VERGELIJKING VAN OPLEIDINGSNIVEAU MET STANDAARD

Standaard1 Steekproef Verschil in
percent-
punten

Hypothetisch
vereiste
weging

Significantie
(t-test)

Geen / Lager 23,7 16,5 -7,2 1,44 *** (t = -12,07)
Lager secundair 23,0 21,5 -1,5 1,07 n.s.
Hoger TSO, BSO 16,8 20,3 3,5 0,83 *** (t = 6,67)
Hoger ASO, KSO 14,6 10,1 -4,5 1,45 *** (t = -9,09)
NUHO 14,7 21,5 6,8 0,68 *** (t = 13,69)
Universiteit 7,2 10,1 2,9 0,71 *** (t = 8,00)
Totaal 100,0 100,0

1. Bron: NIS Labour Force Survey, 1999

*** : significant p < 0.005 n.s.: niet significant (p>0.005)

7.4 Regionale spreiding

Uit de vergelijking met recente bevolkingscijfers (tabel 7) blijkt, dat de drie regio's
Vlaanderen, Brussel en Wallonië vrij correct zijn vertegenwoordigd in onze
steekproef. Er is wel een oververtegenwoordiging van Vlaanderen, maar deze
afwijking is verwaarloosbaar klein. Zodanig klein zelfs dat de overeenkomstige
ondervertegenwoordiging van Brussel en Wallonië niet significant is. Bekijken we
de regionale spreiding meer in detail op het niveau van de provincies (tabel 8),
dan zien we dat onze steekproef de populatie zeer dicht benadert. Antwerpen is
de enige provincie met een zeer lichte oververtegenwoordiging. Globaal genomen
is onze regionale verdeling van de respondenten een zeer goede weerspiegeling
van de realiteit, die we dus niet hoeven te herwegen. Het gemiddelde van de
coëfficiënten groter dan 1 is gelijk aan 1,04, wat een weging volkomen overbodig
maakt. 

TABEL 7: VERGELIJKING VAN SPREIDING OVER GEWESTEN  MET STANDAARD

Standaard1 Steekproef Verschil in
percent-
punten

Hypothetisch
vereiste
weging

Significantie
(t-test)

Vlaanderen 58,6 60,9 2,3 0,96 *** (t = 3,33)
Brussel 9,4 8,6 -0,8 1,09 n.s.
Wallonië 32,0 30,6 -1,4 1,05 n.s.
Totaal 100,0 100,0

1. Bron: NIS, Bevolking op 01.01.2002

*** : significant p < 0.005 n.s.: niet significant (p>0.005)
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TABEL 8: VERGELIJKING VAN SPREIDING OVER PROVINCIES MET STANDAARD

Standaard1 Steekproef Verschil in
percent-
punten

Hypothetisch
vereiste
weging

Significantie
(t-test)

West-Vlaanderen 11,0 11,1 0,1 0,99 n.s.
Oost-Vlaanderen 13,5 14,3 0,8 0,94 n.s.
Antwerpen 16,1 17,6 1,5 0,91 *** (t = 2,91)
Limburg 8,0 8,0 0 1,00 n.s.
Vlaams Brabant 10,0 9,9 -0,1 1,01 n.s.
Brussel
Hoofdstedelijk
Gewest

9,4 8,6 -0,8 1,09 n.s.

Waals Brabant 3,4 3,4 0 1,00 n.s.
Luik 9,8 9,2 -0,6 1,07 n.s.
Namen 4,3 4,1 -0,2 1,05 n.s.
Henegouwen 12,2 11,8 -0,4 1,03 n.s.
Luxemburg 2,3 2,0 -0,3 1,15 n.s.
Totaal 100,0 100,0

1. Bron: NIS, Bevolking op 01.01.2002

*** : significant p < 0.005 n.s.: niet significant (p>0.005)

8 Tabel met wegingen naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau

Bij de beoordeling van de representativiteit is gebleken dat onze steekproef geen
correcte weerspiegeling vormt van de leeftijdsverdeling en het opleidingsniveau
van de bevolking. Ook de geslachtsverdeling in onze steekproef is lichtjes
vertekend. We zullen dit nu corrigeren door onze data te wegen naar deze 3
kenmerken.

De beste manier om te wegen naar 3 kenmerken, is deze simultaan te bekijken in
een kruistabel. Als vergelijkingsbasis hebben we dus een standaard nodig die
zowel informatie over leeftijd, geslacht als opleidingsniveau bevat.  Zoals
hierboven reeds vermeld, zijn er van het NIS echter geen recente
bevolkingsstatistieken over opleidingsniveau beschikbaar. De beste
vergelijkingsbasis waarover we beschikken, zijn de gegevens van de Labour Force
Survey van het NIS. Wij zullen ons op deze gegevens baseren voor het berekenen
van de wegingscoëfficienten. 

In tabel 9 en tabel 10 berekenen we voor elke combinatie van geslacht, leeftijd en
opleidingsniveau, welk percentage deze groep uitmaakt van de totale Belgische
bevolking tussen 18 en 75, volgens de gegevens uit de LFS. Daarnaast plaatsen
we het percentage dat deze groep uitmaakt van onze steekproef. De verhouding
van deze totaalpercentages levert ons de wegingscoëfficient die we in onze
steekproef op deze cel moeten toepassen. 

De wegingscoëfficienten variëren van 0,30 tot 8,41. Gemiddeld worden de
respondenten in onze steekproef opgewogen (wegingscoëfficienten groter dan 1)
met 2,40. De wegingscoëfficienten die respondenten naar onder wegen zijn
gemiddeld 0,65.

Vooral de mannen tussen 18 en 25 die geen diploma van hoger onderwijs hebben
zijn sterk ondervertegenwoordigd en worden derhalve sterk opgewogen.
Respondenten binnen deze leeftijdsgroep die geen diploma of hoogstens een
diploma lager onderwijs haalden, krijgen een wegingscoëfficient van 5,33. Zij die
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een diploma lager secundair, hoger TSO/BSO of hoger ASO haalden, worden
opgewogen met een factor van respectievelijk 7,73, 6,08 en 8,41. Ook mannen
tussen 26 en 35 die hoogstens een diploma lager onderwijs haalden, worden vrij
sterk opgewogen met een factor van 3,89. 

Ook de vrouwen in de leeftijdsgroep van 18-25, die hoogstens een diploma lager
onderwijs of lager secundair haalden, krijgen een vrij sterke wegingsfactor van
respectievelijk 4,45 en 3,06. 

Deze sterke opwaartse wegingscoëfficienten zorgen er voor dat het beperkte
aantal respondenten in deze 7 cellen (variërend van 4 tot 20 mensen) een veel
groter gewicht krijgt in de steekproef. Dit kan vervelend zijn, omdat de meetfout
op dergelijke kleine groepen vrij groot is. Daar tegenover staat dat de overige 21
opwaartse wegingscoëfficienten klein tot matig zijn.

De sterkste neerwaartse wegingsfactoren situeren zich vooral bij oudere mannen
en vrouwen met een diploma hoger onderwijs. Het gewicht van mannelijke
universitairen tussen 56 en 65 in de steekproef wordt meer dan gehalveerd, met
een factor van 0,41. Dat geldt ook voor vrouwelijke universitairen tussen 46 en
55 (factor 0,44) en voor vrouwen tussen 56 en 65 met een diploma van niet-
universitair hoger onderwijs (factor 0,43) of een universiteitsdiploma (factor
0,30). 

Ook het gewicht van oudere mannen en vrouwen met een diploma hoger TSO of
BSO wordt redelijk  sterk verminderd: de wegingscoëfficiënt bedraagt 0,47 voor
mannen tussen 56 en 65, 0,46 voor mannen tussen 66 en 75, 0,42 voor vrouwen
tussen 56 en 65 en 0,45 voor vrouwen tussen 66 en 75.

Toch vormen deze neerwaartse wegingscoëfficiënten niet echt een probleem. De
sterkste neerwaartse coëfficiënten zijn nog altijd een stuk zwakker dan de
sterkste opwaartse coëfficiënten. De overige neerwaartse coëfficiënten zijn zeer
matig. Neerwaartse coëfficiënten veroorzaken ook geen verlies aan precisie: ze
zorgen ervoor dat een vrij grote groep respondenten, met een vrij kleine meetfout,
in de steekproef behandeld wordt als een kleinere groep.
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TABEL 9: WEGINGSCOËFFICIËNTEN VOOR MANNEN 

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 Totaal
geen/LO Steekproef#1 4 11 51 87 83 138 374

GEN2 0,1 0,2 1,1 1,8 1,7 2,9 7,7
LFS3 0,4 0,9 1,6 2,0 2,7 3,0 10,6
Weging4 5,33 3,89 1,54 1,12 1,56 1,05 1,38

lager secundair Steekproef# 11 45 108 132 106 93 495
GEN 0,2 0,9 2,2 2,7 2,2 1,9 10,2
LFS 1,8 2,4 2,8 2,4 1,5 1,2 12,0
Weging 7,73 2,58 1,26 0,88 0,69 0,61 1,18

hoger TSO/BSO Steekproef# 14 105 138 91 70 46 464
GEN 0,3 2,2 2,9 1,9 1,4 1,0 9,6
LFS 1,8 2,9 2,2 1,5 0,7 0,4 9,5
Weging 6,08 1,33 0,76 0,82 0,47 0,46 0,99

hoger ASO Steekproef# 12 36 43 42 27 32 192
GEN 0,2 0,7 0,9 0,9 0,6 0,7 4,0
LFS 2,1 1,1 1,1 0,9 0,7 0,6 6,5
Weging 8,41 1,54 1,29 1,04 1,25 0,83 1,65

NUHO Steekproef# 9 103 116 82 61 35 406
GEN 0,2 2,1 2,4 1,7 1,3 0,7 8,4
LFS 0,6 1,9 1,6 1,2 0,7 0,4 6,4
Weging 3,41 0,88 0,69 0,72 0,53 0,49 0,76

Universiteit Steekproef# 10 66 54 64 55 33 282
GEN 0,2 1,4 1,1 1,3 1,1 0,7 5,8
LFS 0,2 1,3 1,2 1,0 0,5 0,3 4,5
Weging 1,16 0,92 1,09 0,72 0,41 0,49 0,77

Totaal Steekproef# 60 366 510 498 402 377 2213
GEN 1,2 7,6 10,5 10,3 8,3 7,8 45,8
LFS 6,9 10,5 10,6 9,0 6,7 5,8 49,6
Weging 5,58 1,38 1,01 0,88 0,81 0,75 1,08

                                          
1 Het absoluut aantal per cel in de steekproef

2 Het celpercentage op het totaal van de steekproef

3 Het celpercentage op het totaal van de Labor Force Studie

4 De weging van een bepaalde cel, verkregen door het celpercentage van de standaard (LFS) te
delen door dat van onze steekproef (GEN)
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TABEL 10: WEGINGSCOËFFICIËNTEN VOOR VROUWEN 

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 Totaal
geen/LO Steekproef# 4 19 34 72 122 161 412

GEN 0,1 0,4 0,7 1,5 2,5 3,3 8,5
LFS 0,4 0,8 1,7 2,5 3,2 4,4 13,1
Weging 4,45 2,16 2,43 1,69 1,27 1,32 1,53

lager secundair Steekproef# 20 47 106 125 138 99 535
GEN 0,4 1,0 2,2 2,6 2,9 2,0 11,1
LFS 1,3 1,7 2,4 2,3 1,8 1,5 10,9
Weging 3,06 1,76 1,10 0,89 0,62 0,72 0,99

hoger TSO/BSO Steekproef# 38 117 147 110 69 41 522
GEN 0,8 2,4 3,0 2,3 1,4 0,8 10,8
LFS 1,3 2,2 1,7 1,1 0,6 0,4 7,3
Weging 1,68 0,92 0,55 0,48 0,42 0,45 0,67

hoger ASO Steekproef# 43 42 68 56 53 33 295
GEN 0,9 0,9 1,4 1,2 1,1 0,7 6,1
LFS 2,4 1,6 1,6 1,1 0,8 0,6 8,1
Weging 2,73 1,81 1,15 0,96 0,70 0,87 1,33

NUHO Steekproef# 34 161 217 129 76 29 646
GEN 0,7 3,3 4,5 2,7 1,6 0,6 13,4
LFS 1,0 2,7 2,2 1,4 0,7 0,3 8,3
Weging 1,37 0,83 0,49 0,54 0,43 0,55 0,62

Universiteit Steekproef# 15 66 62 44 21 6 214
GEN 0,3 1,4 1,3 0,9 0,4 0,1 4,4
LFS 0,3 1,0 0,8 0,4 0,1 0,1 2,7
Weging 1,02 0,76 0,59 0,44 0,30 0,68 0,62

Totaal Steekproef# 154 452 634 536 479 369 2624
GEN 3,2 9,3 13,1 11,1 9,9 7,6 54,2
LFS 6,7 10,1 10,4 8,8 7,2 7,2 50,4
Weging 2,09 1,09 0,79 0,80 0,72 0,95 0,93

Na toepassing van deze wegingscoëfficienten, vormt onze steekproef een goede
weerspiegeling van de samenstelling van de bevolking met betrekking tot
geslacht, leeftijd en opleidingsniveau: er zijn nu geen significante afwijkingen
meer. 

Als nevenwerking van de weging op geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, is ook
de regionale verdeling met een paar tienden van een percentagepunt gewijzigd.
Een paar afwijkingen die voor de weging net niet significant waren, zijn dat nu
wel: de lichte oververtegenwoordiging van Oost-Vlaanderen en de lichte
ondervertegenwoordiging van het Brussels hoofdstedelijk gewest (zie tabel 11 en
12). De afwijkingen blijven echter te klein om een herweging op regio te
verrechtvaardigen.
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TABEL 11: VERGELIJKING VAN SPREIDING OVER GEWESTEN  MET STANDAARD

Standaard1 Gewogen
steekproef

Verschil in
percent-
punten

Significantie
(t-test)

Vlaanderen 58,6 60,9 2,3 *** (t = 3,33)
Brussel 9,4 8,2 -1,2 *** (t = -2.93)
Wallonië 32,0 30,9 -1,4 n.s.
Totaal 100,0 100,0

1. Bron: NIS, Bevolking op 01.01.2002

*** : significant p < 0.005 n.s.: niet significant (p>0.005)

TABEL 12: VERGELIJKING VAN SPREIDING OVER PROVINCIES MET STANDAARD

Standaard1 Gewogen
steekproef

Verschil in
percent-
punten

Significantie
(t-test)

West-Vlaanderen 11,0 10,9 -0,1 n.s.
Oost-Vlaanderen 13,5 15,1 1,6 *** (t = 3.34)
Antwerpen 16,1 17,7 1,6 *** (t = 3,10)
Limburg 8,0 7,8 -0,2 n.s.
Vlaams Brabant 10,0 9,4 -0,6 n.s.
Brussel
Hoofdstedelijk
Gewest

9,4 8,2 -1,2 *** (t = -2.93)

Waals Brabant 3,4 3,2 -0,2 n.s.
Luik 9,8 9,2 -0,6 n.s.
Namen 4,3 3,9 -0,4 n.s.
Henegouwen 12,2 12,7 0,5 n.s.
Luxemburg 2,3 1,9 -0,4 n.s.
Totaal 100,0 100,0
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9 Bijlage

9.1 Verdeling van de ongewogen en gewogen variabelen

9.1.1 Inleiding

De volgorde van de gehanteerde variabelen komt niet overeen met de
volgorde waarin de items in de vragenlijst voorkwamen. De
verschillende items zijn hier reeds per onderwerp gerangschikt.
Achtereenvolgens beschouwen we:

- de verdeling van de ongewogen en gewogen socio-demografische
achtergrondvariabelen

- de verdeling van de ongewogen en gewogen variabelen mbt
algemene onderwerpen: verenigingsleven, politieke voorkeur en
mediagebruik

- de verdeling van de ongewogen en gewogen variabelen mbt
gezondheid en genetica: gezondheid, kennisvragen omtrent
genetica

- de verdeling van de ongewogen en gewogen afhankelijke
variabelen: 

betrekking hebbende op genetica (1):

- aanvaardbaarheid plantaardige toepassingen

- aanvaardbaarheid dierlijke toepassingen

- niet geneeskundige dierlijke toepassingen

- geneeskundige dierlijke toepassingen

- aanvaardbaarheid menselijke genetische tests

- genetische tests m.b.t. ziekte/gezondheid

- aanvaardbaarheid menselijke genetische ingrepen

- geneeskundige genetische wijzigingen 

- niet geneeskundige genetische wijzigingen 

- genetische ingrepen m.o.o. de menselijke overleving

- koopintentie van voedingstoepassingen                  

betrekking hebbende op varia (2):

- onveiligheidsgevoel

- negatieve toekomstverwachtingen

- anomie

- lichaamsverzorging

- bio-ethiek en seksuele ethiek
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9.1.2 Verdeling van de ongewogen en gewogen socio-demografische
achtergrondvariabelen

TABEL 13: REGIO

ongewogen gewogen

 N % N %
Vlaanderen 3087 60,9 3088 60,9
Brussel 435 8,6 415 8,2
Wallonië 1551 30,6 1570 30,9
Totaal 5073 100,0 5073 100,0

TABEL 14: PROVINCIE

ongewogen gewogen

N % N %
West-Vlaanderen 564 11,1 552 10,9
Oost-Vlaanderen 724 14,3 766 15,1
Antwerpen 893 17,6 896 17,7
Limburg 405 8,0 395 7,8
Vlaams Brabant 501 9,9 479 9,4
Brussel Hoofdstedelijk Gewest 435 8,6 415 8,2
Waals Brabant 173 3,4 163 3,2
Luik 466 9,2 467 9,2
Namen 208 4,1 199 3,9
Henegouwen 601 11,8 642 12,7
Luxemburg 103 2,0 99 1,9
Totaal 5073 100,0 5073 100,0

TABEL 15: GESLACHT (V1)

ongewogen gewogen

 N % N %
Man 2309 45,8 2494 49,5
Vrouw 2732 54,2 2548 50,5
Totaal 5041 100,0 5041 100,0

TABEL 16: LEEFTIJD (V2)

ongewogen gewogen

 N % N %
18-25 222 4,5 665 13,4
26-35 832 16,8 1011 20,4
36-45 1166 23,5 1037 20,9
46-55 1065 21,5 897 18,1
56-65 905 18,2 694 14,0
66-75 772 15,6 660 13,3
Totaal 4962 100,0 4962 100,0
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TABEL 17: DIPLOMA (V3)

ongewogen gewogen

 N % N %
Geen 248 5,0 358 7,2
Lager onderwijs 566 11,4 815 16,4
Lager BSO 453 9,1 487 9,8
Lager TSO 335 6,7 380 7,6
Lager ASO 273 5,5 276 5,5
Hoger BSO 427 8,6 354 7,1
Hoger TSO 552 11,1 445 8,9
Hoger ASO 491 9,9 708 14,2
NUHO 1057 21,2 722 14,5
Universitair onderwijs 495 9,9 348 7,0
Ander 86 1,7 89 1,8
Totaal 4983 100,0 4983 100,0

TABEL 18: HOEVEEL EIGEN EN/OF GEADOPTEERDE KINDEREN HEBT U? (V4)

ongewogen gewogen

N % N %
0 1342 28,1 1678 35,6
1 1063 22,2 980 20,8
2 1416 29,6 1202 25,5
3 605 12,7 520 11
4 214 4,5 199 4,2
5+ 0 0,0 0 0,0
Totaal 4779 100,0 4712 100,0

TABEL 19: ZOU U IN DE TOEKOMST KINDEREN WILLEN? (V5)

ongewogen gewogen

N % N %
ja 1023 22,4 1353 29,2
nee 3042 66,6 2678 57,8
weet niet 503 11 605 13
Totaal 4568 100,0 4637 100,0
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TABEL 20: HOE ZOU U UZELF OMSCHRIJVEN OP RELIGIEUS OF LEVENSBESCHOUWELIJK GEBIED? (V6.1)

ongewogen gewogen

N % N %
Christelijk maar niet katholiek 1563 31,2 1574 31,4
Katholiek 1780 35,6 1593 31,8
Vrijzinnig 521 10,4 548 10,9
Moslim 82 1,6 130 2,6
Niet gelovig 557 11,1 605 12,1
Religie interesseert mij niet 363 7,3 411 8,2
Ander 139 2,8 147 2,9
Totaal 5005 100,0 5008 100,0

TABEL 21: NEEMT U WEL EENS DEEL AAN EEN RELIGIEUZE PLECHTIGHEID OF EEN BIJEENKOMST VAN UW

LEVENSBESCHOUWELIJKE 

                GROEPERING? (V7)

ongewogen gewogen

N % N %
ja, elke week tenminste één keer 431 8,6 362 7,2
minder dan 1 keer per week, maar toch geregeld 405 8,1 344 6,9
ten hoogste een paar keer per jaar 765 15,3 690 13,8
bij uitz, gebeurtenissen zoals overlijdens en huwel 2804 56,1 2934 58,6
nooit 597 11,9 673 13,5
Totaal 5002 100,0 5003 100,0

KAN U ZEGGEN IN WELKE MATE U IN DEZE VERSCHIJNSELEN GELOOFT? (AUTOFORMAT = TABEL VOOR NUMMERING)

HN = HELEMAAL NIET

N = NIET ECHT

T = TUSSEN BEIDE

W = EERDER WEL

HS = HEEL STERK

TABEL 22: IN GOD (V8.1)

HN N T W HS Totaal
ongew N 1061 841 909 956 1197 4964

% 21,4 16,9 18,3 19,3 24,1 100,0
gew N 1139 893 964 852 1121 4970

% 22,9 18 19,4 17,1 22,6 100,0
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TABEL 23: IN MENSEN MET MIRACULEUZE GENEESKRACHT (V8.2)

HN N T W HS Totaal
ongew N 2039 1310 843 410 265 4867

% 41,9 26,9 17,3 8,4 5,4 100,0
gew N 1964 1350 860 417 276 4867

% 40,4 27,7 17,7 8,6 5,7 100,0

TABEL 24: IN LEVEN NA DE DOOD (V8.3)

HN N T W HS Totaal
ongew N 1753 894 921 657 681 4906

% 35,7 18,2 18,8 13,4 13,9 100,0
gew N 1753 886 953 634 667 4892

% 35,8 18,1 19,5 13 13,6 100,0

TABEL 25: IN MENSEN DIE GOEDE OF SLECHTE STRALEN UITZENDEN (V8.4)

HN N T W HS Totaal
ongew N 1881 1016 843 653 499 4892

% 38,5 20,8 17,2 13,3 10,2 100,0
gew N 1812 1021 868 659 524 4885

% 37,1 20,9 17,8 13,5 10,7 100,0

TABEL 26: IN DE SCHEPPING VAN DE WERELD IN ZEVEN DAGEN (V8.5)

HN N T W HS Totaal
ongew N 2934 851 504 309 302 4900

% 59,9 17,4 10,3 6,3 6,2 100,0
gew N 2946 841 500 288 311 4886

% 60,3 17,2 10,2 5,9 6,4 100,0

TABEL 27: IN DE INVLOED VAN AARDSTRALEN (V8.6)

HN N T W HS Totaal
ongew N 1285 1019 1229 876 429 4838

% 26,6 21,1 25,4 18,1 8,9 100,0
gew N 1304 1036 1269 826 393 4828

% 27 21,5 26,3 17,1 8,1 100,0

TABEL 28: DAT BUITENAARDSE WEZENS ONDER ONS LEVEN (V8.7)

HN N T W HS Totaal
ongew N 3753 732 253 72 76 4886

% 76,8 15 5,2 1,5 1,6 100,0
gew N 3607 806 313 66 88 4881

% 73,9 16,5 6,4 1,4 1,8 100,0
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TABEL 29: DAT ALLES IN HET LEVEN AL VASTLIGT (V8.8)

HN N T W HS Totaal
ongew N 1928 936 858 608 570 4900

% 39,3 19,1 17,5 12,4 11,6 100,0
gew N 1911 909 875 584 613 4892

% 39,1 18,6 17,9 11,9 12,5 100,0

TABEL 30: IN HET KWADE (V8.9)

HN N T W HS Totaal
ongew N 1667 939 902 650 664 4822

% 34,6 19,5 18,7 13,5 13,8 100,0
gew N 1645 899 937 643 685 4809

% 34,2 18,7 19,5 13,4 14,2 100,0

TABEL 31: IN HELDERZIENDHEID (V8.10)

HN N T W HS Totaal
ongew N 1956 1116 1050 540 228 4890

% 40 22,8 21,5 11 4,7 100,0
gew N 1919 1073 1052 564 269 4876

% 39,3 22 21,6 11,6 5,5 100,0

TABEL 32: IN ASTROLOGIE (V8.11)

HN N T W HS Totaal
ongew N 1804 1182 1114 579 202 4881

% 37 24,2 22,8 11,9 4,1 100,0
gew N 1768 1137 1137 613 225 4880

% 36,2 23,3 23,3 12,6 4,6 100,0

TABEL 33: IN REÏNCARNATIE (V8.12)

HN N T W HS Totaal
ongew N 2749 961 643 297 229 4879

% 56,3 19,7 13,2 6,1 4,7 100,0
gew N 2635 999 659 334 245 4872

% 54,1 20,5 13,5 6,8 5 100,0

TABEL 34: IN WAARZEGGERIJ (V8.13)

HN N T W HS Totaal
ongew N 2829 975 667 237 140 4848

% 58,4 20,1 13,8 4,9 2,9 100,0
gew N 2723 981 697 274 168 4844

% 56,2 20,3 14,4 5,7 3,5 100,0
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TABEL 35: IN GEESTEN (V8.14)

HN N T W HS Totaal
ongew N 2919 805 589 303 264 4880

% 59,8 16,5 12,1 6,2 5,4 100,0
gew N 2764 773 632 365 339 4874

% 56,7 15,9 13 7,5 7 100,0

TABEL 36: DAT BUITENAARDSE WEZENS OOIT DE AARDE HEBBEN BEZOCHT (V8.15)

HN N T W HS Totaal
ongew N 3098 861 555 228 154 4896

% 63,3 17,6 11,3 4,7 3,1 100,0
gew N 2951 893 618 241 187 4890

% 60,3 18,3 12,6 4,9 3,8 100,0

TABEL 37: IN BEZETENHEID (V8.16)

HN N T W HS Totaal
ongew N 2833 969 601 286 204 4893

% 57,9 19,8 12,3 5,8 4,2 100,0
gew N 2716 1034 607 302 228 4886

% 55,6 21,2 12,4 6,2 4,7 100,0

TABEL 38: IN BEHEKSING (V8.17)

HN N T W HS Totaal
ongew N 3051 947 533 193 160 4884

% 62,5 19,4 10,9 4 3,3 100,0
gew N 2963 990 555 198 172 4877

% 60,7 20,3 11,4 4,1 3,5 100,0

TABEL 39: IN TELEPATHIE (V8.18)

HN N T W HS Totaal
ongew N 1334 925 1380 864 395 4898

% 27,2 18,9 28,2 17,6 8,1 100,0
gew N 1355 940 1398 784 416 4893

% 27,7 19,2 28,6 16 8,5 100,0

TABEL 40: IN HOROSCOPEN (V8.19)

HN N T W HS Totaal
ongew N 2569 1141 869 241 101 4921

% 52,2 23,2 17,7 4,9 2,1 100,0
gew N 2464 1145 905 264 137 4915

% 50,1 23,3 18,4 5,4 2,8 100,0
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9.1.3 Verdeling van de ongewogen en gewogen variabelen mbt algemene
onderwerpen

9.1.3.1  Verenigingsleven

TABEL 41: VAN HOEVEEL VERENIGINGEN BENT U ACTIEF LID? (V36.1)

ongewogen gewogen
N % N %

0 1535 32,8 1598 34,2
1 1044 22,3 1039 22,2
2 951 20,3 932 20,0
3 572 12,2 531 11,4
4 278 5,9 276 5,9
5+ 307 6,4 294 6,2
Totaal 4687 100,0 4670 100,0

TABEL 42: HOEVEEL BIJEENKOMSTEN (ACTIVITEITEN, VERGADERINGEN...) VAN VERENIGINGEN HEBT U DE

AFGELOPEN 4 WEKEN BIJGEWOOND? (V36.2)

ongewogen gewogen
N % N %

0 2329 50,3 2453 53,1
1 560 12,1 530 11,5
2 518 11,2 474 10,3
3 223 4,8 209 4,5
4 364 7,9 326 7,1
5+ 634 13,5 626 13,2

4628 100,0 4618 100,0
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TABEL 43: BENT U LID VAN EEN MILIEU- OF DIERENRECHTENVERENIGING? (V36.3)

ongewogen gewogen

N % N %
ja 462 9,4 445 9,0
neen 4472 90,6 4487 91,0
Totaal 4934 100,0 4932 100,0

9.1.3.2 Politieke voorkeur

TABEL 44: PARTIJVOORKEUR NEDERLANDSTALIGEN (V37)

ongewogen gewogen

N % N %
VLD 558 20,2 563 20,5
CD&V 549 19,9 474 17,2
Vlaams Blok 359 13,0 388 14,1
Sp.a/Spirit 469 17,0 464 16,8
Agalev 168 6,1 194 7,1
NVA 73 2,6 66 2,4
Vivant 41 1,5 44 1,6
PvdA / Resist 28 1,0 25 0,9
Liberaal Appel 36 1,3 33 1,2
Blanco 236 8,6 240 8,7
Ongeldig 125 4,5 141 5,1
Andere 42 1,5 43 1,6
Totaal 2665 100,0 2676 100,0

TABEL 45: PARTIJVOORKEUR FRANSTALIGEN (V37)

ongewogen gewogen

N % N %
PS 409 20,7 436 22,0
MR 329 16,7 270 13,6
ECOLO 213 10,8 230 11,6
CDH 129 6,5 107 5,4
FN 51 2,6 56 2,8
CDF 15 0,8 11 0,5
Vote blanc 230 11,7 252 12,7
Non valide 440 22,3 468 23,6
Autre 86 4,4 87 4,4
Totaal 1902 100,0 1915 100,0
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9.1.3.3 Mediagebruik

TABEL 46: IK LEES VAAK TIJDSCHRIFTEN MET WETENSCHAPPELIJKE EN/OF TECHNOLOGISCHE ONDERWERPEN

(V13.1)

HNA NA M A HA Totaal
ongew N 1256 1146 1609 593 263 4867

% 25,8 23,5 33,1 12,2 5,4 100,0
gew N 1401 1154 1543 521 243 4862

% 28,8 23,7 31,7 10,7 5 100,0

TABEL 47: IK KIJK VAAK NAAR TELEVISIE-PROGRAMMA S OVER WETENSCHAP EN/OF TECHNOLOGIE (V13.2)

HN N M A HA Totaal
ongew N 564 667 1855 1285 531 4902

% 11,5 13,6 37,8 26,2 10,8 100,0
gew N 622 719 1831 1207 511 4890

% 12,7 14,7 37,4 24,7 10,5 100,0

TABEL 48: IK LEES DE ARTIKELEN IN DE KRANT DIE GAAN OVER WETENSCHAP EN/OF TECHNOLOGIE (V13.3)

HN N M A HA Totaal
ongew N 819 899 1733 1030 395 4876

% 16,8 18,4 35,5 21,1 8,1 100,0
gew N 921 957 1690 948 351 4867

% 18,9 19,7 34,7 19,5 7,2 100,0

TABEL 49: IK BEN ERG GEÏNTERESSEERD IN WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE (V13.4)

HN N M A HA Totaal
ongew N 642 803 1818 1021 592 4876

% 13,2 16,5 37,3 20,9 12,1 100,0
gew N 734 850 1733 963 581 4861

% 15,1 17,5 35,7 19,8 11,9 100,0

TABEL 50: TV1 BESTE (V38.A.1)

ongewogen gewogen

N % N %

niet aangeduid 2753 58,5 2758 58,7
aangeduid 1953 41,5 1944 41,3
Totaal 4706 100,0 4702 100,0



[31]

TABEL 51: CANVAS BESTE (V38.A.2)

ongewogen gewogen

N % N %
niet aangeduid 3429 72,9 3484 74,3
aangeduid 1275 27,1 1208 25,7
Totaal 4704 100,0 4692 100,0

TABEL 52: VTM BESTE (V38.A.3)

ongewogen gewogen

N % N %
niet aangeduid 3513 74,6 3380 72,0
aangeduid 1193 25,4 1315 28,0
Totaal 4706 100,0 4695 100,0

TABEL 53: KA2 BESTE (V38.A.4)

ongewogen gewogen

N % N %
niet aangeduid 4222 89,7 4098 87,3
aangeduid 483 10,3 595 12,7
Totaal 4705 100,0 4694 100,0

TABEL 54: VT4 BESTE (V38.A.5)

ongewogen gewogen

N % N %
niet aangeduid 3906 83,0 3694 78,7
aangeduid 799 17,0 1000 21,3
Totaal 4705 100,0 4694 100,0

TABEL 55: REGIONALE ZENDER BESTE (V38.A.6)

ongewogen gewogen

N % N %
niet aangeduid 3992 84,8 3948 84,1
aangeduid 713 15,2 745 15,9
Totaal 4705 100,0 4694 100,0

TABEL 56: BUITENLANDSE/ANDERSTALIGE ZENDER BESTE (V38.A.7)

ongewogen gewogen

N % N %
niet aangeduid 3966 84,3 3960 84,4
aangeduid 736 15,7 730 15,6
Totaal 4702 100,0 4690 100,0
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TABEL 57: TV1 SLECHTSTE (V38.B.1)

ongewogen gewogen

N % N %
niet aangeduid 3882 93,9 3884 93,4
aangeduid 252 6,1 276 6,6
Totaal 4134 100,0 4160 100,0

TABEL 58: CANVAS SLECHTSTE (V38.B.2)

ongewogen gewogen

N % N %
niet aangeduid 3783 91,5 3714 89,3
aangeduid 352 8,5 447 10,7
Totaal 4135 100,0 4161 100,0

TABEL 59: VTM SLECHTSTE (V38.B.3)

ongewogen gewogen

N % N %
niet aangeduid 3113 75,2 3167 75,9
aangeduid 1024 24,8 1003 24,1
Totaal 4137 100,0 4171 100,0

TABEL 60: KA2 SLECHTSTE (V38.B.4)

ongewogen gewogen

N % N %
niet aangeduid 3344 80,9 3408 81,9
aangeduid 791 19,1 753 18,1
Totaal 4135 100,0 4161 100,0

TABEL 61: VT4 SLECHTSTE (V38.B.5)

ongewogen gewogen

N % N %
niet aangeduid 3141 76,0 3264 78,4
aangeduid 994 24,0 897 21,6
Totaal 4135 100,0 4161 100,0



[33]

TABEL 62: REGIONALE ZENDER SLECHTSTE (V38.B.6)

ongewogen gewogen

N % N %
niet aangeduid 3749 90,7 3719 89,4
aangeduid 386 9,3 442 10,6
Totaal 4135 100,0 4161 100,0

TABEL 63: BUITENLANDSE/ANDERSTALIGE ZENDER SLECHTSTE (V38.B.7)

ongewogen gewogen

N % N %
niet aangeduid 3467 83,8 3427 82,4
aangeduid 668 16,2 734 17,6
Totaal 4135 100,0 4161 100,0

TABEL 64: IK KIJK BIJNA NOOIT (V38.8)

ongewogen gewogen

N % N %
niet aangeduid 4179 84,2 4186 84,4
aangeduid 784 15,8 771 15,6
Totaal 4963 100,0 4957 100,0

9.1.4 Verdeling van de ongewogen en gewogen variabelen mbt gezondheid en
genetica

9.1.4.1 Gezondheid

TABEL 65: HOE IS UW ALGEMENE GEZONDHEIDSTOESTAND OP DIT MOMENT? (V9)

ongewogen gewogen

N % N %
zeer goed 1236 24,6 1303 25,9
goed 2667 53,1 2625 52,2
niet echt goed, maar ook niet echt goed 967 19,2 942 18,7
slecht 130 2,6 128 2,5
zeer slecht 24 0,5 26 0,5
Totaal 5024 100,0 5025 100,0
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TABEL 66: BENT U ZELF OF ZIJN ER ONDER UW NAASTE FAMILIE OF GOEDE VRIENDEN MENSEN DIE ZWAAR EN

LANGDURIG ZIEK ZIJN GEWEEST OF NU ZIJN? (V10.1)

ongewogen gewogen

N % N %
Ja, ikzelf 287 5,9 301 6,2
ja, familie/vrienden 2313 47,4 2265 46,5
nee 2118 43,4 2136 43,9
Ja, ikzelf én familie/vrienden 165 3,4 165 3,4
Totaal 4883 100,0 4867 100,0

TABEL 67: BENT U ZELF OF ZIJN ER ONDER UW NAASTE FAMILIE OF GOEDE VRIENDEN MENSEN DIE INVALIDE OF

GEHANDICAPT ZIJN? (V10.2)

ongewogen gewogen

N % N %
Ja, ikzelf 278 6 275 5,9
Ja, familie/vrienden 1530 33 1538 33,1
Nee 2764 59,7 2769 59,6
Ja, ikzelf én familie/vrienden 60 1,3 63 1,4
Totaal 4632 100,0 4644 100,0

TABEL 68: HEEFT U OOIT ZELF OF IEMAND UIT UW NAASTE FAMILIE OF VRIENDENKRING EEN GENETISCHE TEST

ONDERGAAN? (V11.1)

ongewogen gewogen

N % N %
Ja, ikzelf 134 2,7 124 2,5
Ja, familie/vrienden 296 6 275 5,6
Nee 4458 90,5 4492 91,3
Ja, ikzelf én familie/vrienden 39 0,8 31 0,6
Totaal 4927 100,0 4922 100,0
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9.1.4.2 Kennisvragen

TABEL 69: INDIEN U VOOR UZELF EEN SCORE OP 10 MOET GEVEN VOOR UW KENNIS OVER GENETICA, HOEVEEL ZOU

U ZELF DAN GEVEN? (V14)

ongewogen gewogen

N % N %
0 616 12,7 659 13,6
1 456 9,4 441 9,1
2 670 13,8 655 13,5
3 809 16,6 795 16,4
4 615 12,7 632 13
5 771 15,9 753 15,5
6 465 9,6 466 9,6
7 335 6,9 318 6,5
8 94 1,9 104 2,1
9 18 0,4 21 0,4
10 12 0,2 13 0,3
Totaal 4861 100,0 4856 100,0

TABEL 70: ZIJN ER ONDER UW NAASTE FAMILIE OF GOEDE VRIENDEN MENSEN DIE VEEL WETEN OVER GENETICA?

(V15.1)

ongewogen gewogen

N % N %
ja 840 16,8 788 15,7
nee 2187 43,7 2150 43
weet niet 1975 39,5 2063 41,3
Totaal 5002 100,0 5000 100,0

TABEL 71: GEBEURT HET WEL EENS DAT U MET MENSEN OVER GENETICA PRAAT? (V15.2)

ongewogen gewogen

N % N %
ja 1714 34,4 1606 32,2
nee 3274 65,6 3379 67,8
Totaal 4988 100,0 4985 100,0

TABEL 72: KOMT (OF KWAM) U VIA UW WERK IN CONTACT MET INFORMATIE OF KENNIS IN VERBAND MET GENETICA?

(V15.3)

ongewogen gewogen

N % N %
ja 477 9,6 434 8,7
nee 3286 66,1 3196 64,3
niet van toepassing 1212 24,4 1341 27
Totaal 4975 100,0 4971 100,0
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9.1.5 Verdeling van de ongewogen en gewogen afhankelijke variabelen

9.1.5.1 Aanvaardbaarheid plantaardige toepassingen

ZNA NA M A ZA Totaal

N % N % N % N % N % N %

(v16.1) de genen van sinaasappels te ongew 1379 27,5 1126 22,4 1039 20,7 980 19,5 492 9,8 5016 100,0

wijzigen zodat er geen pitten meer in 

zitten.

gew 1400 27,9 1145 22,8 997 19,9 977 19,5 497 9,9 5016 100,0

(v16.2) de genen van kersen te wijzigen ongew 1287 25,7 1219 24,3 1148 22,9 930 18,6 423 8,4 5007 100,0

zodat ze een zoetere smaak hebben. gew 1300 26 1207 24,1 1161 23,2 924 18,5 415 8,3 5007 100,0

(v16.3) de genen van snijbloemen te ongew 780 15,5 669 13,3 1072 21,4 1488 29,6 1010 20,1 5019 100,0

wijzigen zodat ze langer houdbaar blijven. gew 767 15,3 683 13,6 1102 22 1469 29,3 994 19,8 5015 100,0

(v16.4) de genen van aardappels te ongew 1037 20,7 830 16,5 1061 21,1 1187 23,6 905 18 5020 100,0

wijzigen zodat ze bij het frituren 

minder vet opnemen.

gew 998 19,9 801 16 1115 22,2 1189 23,7 910 18,2 5014 100,0

(v16.5) de genen van aardappels te ongew 717 14,3 607 12,1 1113 22,3 1415 28,3 1147 22,9 4999 100,0

wijzigen om een vaccin tegen 

diarree te ontwikkelen.

gew 683 13,7 584 11,7 1146 22,9 1425 28,5 1156 23,2 4995 100,0

(v16.6) de genen van maïs te wijzigen ongew 843 16,9 736 14,7 1298 26 1257 25,2 861 17,2 4995 100,0

zodat deze beter bestand is tegen 

schadelijke insecten

gew 837 16,8 721 14,4 1333 26,7 1260 25,2 841 16,8 4993 100,0

(v16.7) de genen van tarwe te wijzigen om ongew 1125 22,5 883 17,7 1238 24,8 1004 20,1 750 15 5000 100,0

ze bestand te maken tegen 

onkruidverdelgers.

gew 1091 21,8 855 17,1 1290 25,8 995 19,9 769 15,4 5000 100,0

(v16.8) de genen van rijst te wijzigen ongew 777 15,5 640 12,8 1249 24,9 1363 27,2 986 19,7 5015 100,0

waardoor rijst meer vitamine A bevat. gew 749 15 646 12,9 1396 25,9 1350 26,9 969 19,3 5010 100,0
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9.1.6 Aanvaardbaarheid dierlijke toepassingen

9.1.6.1 Niet-geneeskundige dierlijke toepassingen

ZNA NA M A ZA Totaal

N % N % N % N % N % N %

(v19.1)de genen van vissen te wijzigen om ongew 2762 55,4 1530 30,7 474 9,5 124 2,5 99 2 4989 100,0

grotere sportvissen te verkrijgen. gew 2742 54,9 1520 30,4 505 10,1 124 2,5 101 2 4993 100,0

(v19.2) de genen van dieren te wijzigen om vlees ongew 1684 33,7 1319 26,4 1088 21,8 676 13,5 223 4,5 4990 100,0

met minder vet voort te brengen. gew 1679 33,6 1296 26 1113 22,3 668 13,4 235 4,7 4991 100,0

(v19.3) de genen van dieren te wijzigen zodat ze ongew 3047 61,1 1379 27,6 358 7,2 114 2,3 90 1,8 4988 100,0

drie keer sneller volgroeid zijn. gew 3063 61,4 1370 27,5 341 6,8 118 2,4 93 1,9 4985 100,0

(v19.4) dieren te klonen voor het reproduceren ongew 1887 37,9 906 18,2 1083 21,8 751 15,1 347 7 4974 100,0

van bedreigde diersoorten. gew 1825 36,7 874 17,6 1080 21,7 813 16,3 386 7,8 4978 100,0

(v19.8) dat eigenaars van een geliefd huisdier in ongew 3256 65,4 1064 21,4 418 8,4 133 2,7 108 2,2 4979 100,0

de mogelijkheid worden gesteld om bij het gew 3177 63,8 1066 21,4 472 9,5 155 3,1 113 2,3 4983 100,0

sterven van dit dier een gekloond exemplaar 

te verkrijgen.

(v19.9) dat koeien met een hoge melkproductie ongew 2719 54,6 1249 25,1 667 13,4 210 4,2 134 2,7 4979 100,0

worden gekloond. gew 2670 53,5 1263 25,3 710 14,2 197 3,9 148 3 4988 100,0



[38]

9.1.6.2 Geneeskundige dierlijke toepassingen

ZNA NA M A ZA Totaal

N % N % N % N % N % N %

(v19.5) het genetisch materiaal van ongew 880 17,7 659 13,2 1698 34,1 1207 24,2 539 10,8 4983 100,0

dieren te wijzigen om geneesmiddelen gew 909 18,2 676 13,5 1764 35,4 1125 22,6 512 10,3 4987 100,0

voor mensen te produceren.

(v19.6) het genetisch materiaal ongew 613 12,3 478 9,6 1574 31,6 1545 31 773 15,5 4983 100,0

van muizen te wijzigen om inzicht gew 650 13 509 10,2 1636 32,8 1463 29,4 726 14,6 4984 100,0

te krijgen in ziektebeelden bij mensen.

(v19.7) dat menselijke genen in dieren ongew 1179 23,7 880 17,7 1383 27,8 1019 20,5 514 10,3 4975 100,0

worden ingebracht om organen te

produceren voor orgaantransplantatie

gew 1228 24,7 874 17,6 1388 27,9 969 19,5 515 10,3 4974 100,0

bij mensen.

9.1.7 Koopintentie van voedingstoepassingen

HNA NA M A HA Totaal

N % N % N % N % N % N %

(v22.1) Indien ze in de supermarkt aanwezig ongew 1784 35,7 1392 27,8 1320 26,4 391 7,8 117 2,3 5004 100,0

zijn, zou ik groenten of fruit kopen waarvan gew 1738 34,8 1401 28 1366 27,3 386 7,7 108 2,2 4999 100,0

de genen gewijzigd zijn.

(v22.2) Ik zou me eerder laten leiden door ongew 1521 30,5 1205 24,2 1005 20,1 915 18,3 343 6,9 4989 100,0

de prijs dan door de genetische manipulatie gew 1441 28,9 1194 23,9 1074 21,5 897 18 385 7,7 4991 100,0

van producten.

(v22.3) Indien het in de supermarkt ongew 2092 41,8 1513 30,3 1069 21,4 230 4,6 96 1,9 5000 100,0

aanwezig zijn, zou ik vlees of dierlijke gew 2041 40,8 1507 30,1 1123 22,4 243 4,9 90 1,8 5002 100,0

producten kopen afkomstig van dieren de 

genen waarvan werden gewijzigd.
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(v22.4) Als de smaak beter is dan zou ik een ongew 1716 34,4 1280 25,7 1155 23,2 637 12,8 197 4 4985 100,0

genetisch gewijzigd product zeker kopen gew 1638 32,9 1262 25,3 1226 24,6 637 12,8 218 4,4 4981 100,0

(v22.5) Ik zou geen genetisch gemanipuleerd ongew 424 8,5 276 5,5 611 12,2 1504 30,1 2184 43,7 4999 100,0

voedsel  kopen voor ik meer weet over de gew 410 8,2 295 5,9 673 13,5 1473 29,5 2146 42,9 4997 100,0

risico s.

(v22.6) Mochten er in de supermarkt ongew 126 2,5 45 0,9 136 2,7 878 17,5 3833 76,4 5018 100,0

producten liggen waarvan de genen 

werden gewijzigd dan moet dit op het etiket

gew 136 2,7 48 1 161 3,2 873 17,4 3795 75,7 5013 100,0

duidelijk vermeld staan.

9.1.8 Aanvaardbaarheid menselijke genetische tests

9.1.8.1 Genetische tests mbt ziekte/gezondheid

HNA NA M A HA Totaal

N % N % N % N % N % N %

(v23.1) Om na te gaan of de ongew 320 6,4 547 10,9 1084 21,6 1601 31,9 1465 29,2 5017 100,0

koppels kinderen 

die voortbrengen een 

verhoogde kans hebben 

om genetische afwijkingen 

gew 309 6,2 547 10,9 1130 22,5 1567 31,3 1463 29,2 5015 100,0

te vertonen, zouden koppels

zich genetisch moeten

laten testen.

(v23.2) Koppels die een risico ongew 370 7,4 597 11,9 1128 22,5 1411 28,1 1510 30,1 5016 100,0

hebben om een kind te 

krijgen met ernstige genetische

afwijkingen moeten ontraden

gew 431 8,6 617 12,3 1163 23,2 1356 27 1447 28,9 5014 100,0
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worden zelf kinderen op de

wereld te zetten.

(v23.3) Tijdens de ongew 325 6,5 611 12,2 1118 22,3 1537 30,6 1424 28,4 5015 100,0

zwangerschap zou 

een toekomstige moeder 

een test moeten ondergaan om 

na te gaan of haar ongeboren 

gew 325 6,5 607 12,1 1150 22,9 1497 29,9 1436 28,6 5015 100,0

kind een genetische afwijking

zal hebben.

(v23.6) Jonge mensen ongew 694 13,8 1013 20,2 1700 33,8 1017 20,2 600 11,9 5024 100,0

zouden hun genen moeten 

laten testen om te weten of 

ze een verhoogde kans

gew 649 12,9 970 19,3 1749 34,8 1049 20,9 609 12,1 5026 100,0

hebben om later een bepaalde 

genetische ziekte te krijgen.

(v23.7) Ouders hebben het ongew 554 11,1 875 17,5 1671 33,3 1253 25 659 13,1 5012 100,0

recht om hun kinderen 

te laten testen voor 

genetische ziekten die ze in 

gew 511 10,2 824 16,4 1674 33,4 1328 26,5 680 13,6 5017 100,0

hun latere leven misschien 

zullen ontwikkelen.

(v23.8) Informatie verkregen ongew 354 7,1 319 6,4 888 17,7 1695 33,9 1750 35 5006 100,0

uit een genetische test mag 

door de ouders worden 

gebruikt om hun ongeboren

gew 346 6,9 348 6,9 933 18,6 1670 33,3 1713 34,2 5010 100,0

kind te aborteren indien

het een ernstige

handicap vertoont.
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9.1.8.2 Genetische tests mbt kenmerken die niet gerelateerd zijn aan
ziekte/gezondheid

HNA NA M A HA Totaal

N % N % N % N % N % N %

(v23.4) Kort na de verwekking van een ongew 3193 63,6 1205 24 409 8,1 109 2,2 105 2,1 5021 100,0

kind mag een genetische test gew 3019 60,1 1287 25,6 465 9,3 142 2,8 107 2,1 5020 100,0

gebruikt worden om na te gaan  welke

kleur van ogen het kind zal hebben.

(v23.5) Kort na de verwekking van ongew 3586 71,4 972 19,4 293 5,8 81 1,6 90 1,8 5022 100,0

een kind mag een genetische test gew 3450 68,7 1049 20,9 325 6,5 106 2,1 91 1,8 5020 100,0

gebruikt worden om na te gaan  of 

het kind kans maakt mooi te zijn.

9.1.9 Aanvaardbaarheid menselijke genetische ingrepen

9.1.9.1 Genetische wijzigingen mbt ziekte/gezondheid

ZNA NA M A ZA Totaal

N % N % N % N % N % N %

(v24.1) de genen van mensen te wijzigen om  ongew 135 2,7 191 3,8 803 16 1959 39,1 1927 38,4 5015 100,0

een meestal dodelijke ziekte zoals kanker te gew 133 2,7 206 4,1 837 16,7 1939 38,6 1901 37,9 5016 100,0

genezen.

(v24.2) bij patiënten met brandwonden ongew 111 2,2 121 2,4 605 12 2024 40,3 2160 43 5021 100,0

weefsel te klonen waardoor ze over gew 112 2,2 133 2,6 682 13,6 2004 39,9 2089 41,6 5020 100,0

kunsthuid kunnen beschikken.

(v24.3) bij mensen levercellen te klonen ongew 170 3,4 206 4,1 923 18,4 2004 40 1712 34,1 5015 100,0

om hun aangetaste  levercellen te 

vervangen.

gew 183 3,7 229 4,6 980 19,5 1988 39,6 1640 32,7 5020 100,0

(v25.2) de genen van ouders  te wijzigen ongew 536 10,7 466 9,3 1342 26,8 1664 33,2 997 19,9 5005 100,0
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om te voorkomen dat hun kind een gew 509 10,2 459 9,2 1361 27,2 1661 33,2 1013 20,2 5003 100,0

dodelijke ziekte overerft.

(v25.3) de genen van ouders te wijzigen ongew 636 12,7 770 15,4 1604 32,1 1352 27,1 635 12,7 4997 100,0

om te voorkomen dat hun kinderen 

een niet-dodelijke ziekte, zoals 

gew 611 12,2 780 15,6 1612 32,2 1337 26,7 662 13,2 5002 100,0

diabetes, overerven.

9.1.9.2 Genetische wijzigingen van kenmerken die niet gerelateerd zijn aan
ziekte/gezondheid

ZNA NA M A ZA Totaal

N % N % N % N % N % N %

(v25.1) dat ouders de genen van hun ongew 3255 64,8 1202 23,9 370 7,4 133 2,6 62 1,2 5022 100,0

ongeboren kind laten wijzigen om er gew 3083 61,4 1272 25,3 438 8,7 152 3 79 1,6 5024 100,0

zeker van te zijn dat er een meisje of

een jongen zal worden geboren.

(v25.4) dat ouders de intelligentie ongew 3051 61 1321 26,4 434 8,7 125 2,5 70 1,4 5001 100,0

van hun ongeboren kind kiezen gew 2969 59,3 1345 26,9 471 9,4 136 2,7 82 1,6 5003 100,0

door de genen van hun kinderen

te wijzigen.

(v25.5) dat ouders de intelligentie van ongew 3004 60,1 1358 27,2 467 9,3 106 2,1 66 1,3 5001 100,0

hun nog niet geboren kind wijzigen gew 2941 58,8 1380 27,6 502 10 109 2,2 70 1,4 5002 100,0

door hun eigen genen te laten wijzigen.

(v25.6) dat topsporters hun genen laten ongew 3355 67 1215 24,3 315 6,3 72 1,4 52 1 5009 100,0

wijzigen om over een meer gespierd gew 3259 65 1253 25 356 7,1 85 1,7 62 1,2 5014 100,0

lichaam te beschikken.

(v25.7) dat ouders de genen van hun ongew 3684 73,5 1002 20 214 4,3 60 1,2 50 1 5010 100,0

ongeboren kind laten wijzigen om een 

kind te krijgen dat ze zelf mooier

gew 3589 71,6 1070 21,3 231 4,6 63 1,3 62 1,2 5015 100,0
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vinden.

9.1.9.3 Genetische ingrepen mbt de voortplanting

HNA NA M A HA Totaal

N % N % N % N % N % N %

(v24.4) dat menselijke embryo s ongew 2075 42 1197 24,2 995 20,1 419 8,5 257 5,2 4943 100,0

worden gecreëerd voor 

medisch onderzoek.

gew 2023 41 1226 24,8 1038 21 409 8,3 243 4,9 4940 100,0

(v24.5) kopieën van mensen voort te ongew 2497 49,8 1192 23,8 770 15,4 322 6,4 232 4,6 5013 100,0

brengen waarvan de vitale organen 

kunnen worden gebruikt om het 

gew 2382 47,5 1203 24 845 16,9 344 6,9 242 4,8 5016 100,0

leven van anderen veilig te stellen.

(v24.6) de genen van een tweede ongew 1199 24 882 17,7 1745 34,9 792 15,8 379 7,6 4997 100,0

kindje te wijzigen zodat het gew 1140 22,8 899 18 1770 35,4 810 16,2 382 7,6 5002 100,0

eerste kindje (dat ziek is) kan 

geholpen worden.

(v24.7) onvruchtbare koppels met ongew 625 12,5 591 11,8 1618 32,3 1498 29,9 680 13,6 5012 100,0

behulp van genetische ingrepen aan gew 565 11,3 578 11,5 1647 32,9 1518 30,3 698 14 5007 100,0

kinderen te helpen.

(v24.8) lesbische koppels met ongew 2285 45,6 1142 22,8 964 19,3 422 8,4 193 3,9 5006 100,0

behulp van genetische ingrepen de gew 2156 43 1141 22,8 1027 20,5 458 9,1 228 4,6 5011 100,0

mogelijkheid te bieden om 

nakomelingen te hebben.

(v24.9) ouders die een kind (dreigen) ongew 2938 58,6 1261 25,2 534 10,7 177 3,5 100 2 5010 100,0

te verliezen een kloon te bezorgen 

van dit kind

gew 2877 57,4 1262 25,2 584 11,7 179 3,6 111 2,2 5013 100,0
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9.1.10  Onveiligheidsgevoel

HN N M A HA Totaal

N % N % N % N % N % N %

Het is vandaag de dag te onveilig   ongew 386 7,7 964 19,1 1448 28,7 1163 23,1 1079 21,4 5040 100,0

om  s avonds op straat te komen

(V18.1)

  gew 433 8,6 935 18,6 1390 27,6 1154 22,9 1123 22,3 5035 100,0

Ik kom nog weinig alleen buiten   ongew 1369 27,2 1468 29,2 1060 21,1 586 11,7 546 10,9 5029 100,0

omdat ik schrik heb overvallen en

bestolen te worden (V18.2)

  gew 1429 28,5 1406 28 1075 21,4 559 11,1 552 11 5021 100,0

 s Avonds moet je op straat extra   ongew 181 3,7 496 10,1 1019 20,7 1675 34 1551 31,5 4922 100,0

voorzichtig zijn (V18.3)   gew 178 3,6 509 10,3 1013 20,6 1641 33,4 1577 32,1 4919 100,0

De laatste 10 jaar zijn de straten   ongew 195 3,9 452 9,1 836 16,8 1611 32,4 1875 37,7 4969 100,0

onveiliger geworden (V18.4)   gew 213 4,3 438 8,8 849 17,1 1580 31,7 1897 38,1 4978 100,0

s Avonds en  s nachts doe ik de   ongew 606 12 1020 20,3 1319 26,2 908 18 1182 23,5 5035 100,0

deur niet open als er gebeld wordt

(V18.5)

  gew 703 14 1031 20,5 1319 26,2 849 16,9 1124 22,4 5026 100,0

In deze tijd is een alarmsysteem   ongew 271 5,4 525 10,5 1272 25,3 1466 29,2 1485 29,6 5019 100,0

geen overbodige luxe (V18.6)   gew 265 5,3 526 10,5 1313 26,2 1447 28,9 1458 29,1 5009 100,0

Als ik op vakantie ga, durf ik mijn   ongew 567 11,3 1046 20,8 1225 24,4 1077 21,4 1107 22 5022 100,0

huis niet onbewaakt achter te laten

(V18.7)

  gew 589 11,8 1020 20,4 1182 23,6 1110 22,2 1109 22,1 5010 100,0
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9.1.11  Negatieve toekomstverwachtingen

HN N M A HA Totaal

Men heeft de natuur om   ongew 140 2,8 441 8,8 1393 27,8 1686 33,7 1343 26,8 5003 100,0

zeep geholpen (V21.1)   gew 152 3 402 8 1309 26,1 1724 34,4 1419 28,3 5006 100,0

Ouders voeden vandaag   ongew 278 5,6 981 19,7 1549 31,1 1262 25,3 910 18,3 4980 100,0

hun kinderen niet meer

op, dat moet slecht

aflopen (V21.2)

  gew 311 6,2 937 18,8 1561 31,3 1237 24,8 941 18,9 4987 100,0

Ik beklaag de kinderen   ongew 393 7,9 1260 25,2 1439 28,8 1063 21,3 841 16,8 4996 100,0

die in deze wereld

moeten opgroeien

(V21.3)

  gew 413 8,3 1200 24 1413 28,3 1062 21,2 913 18,3 5000 100,0

Het voedsel is nu erg   ongew 237 4,8 1022 20,5 1876 37,6 1054 21,1 798 16 4987 100,0

ongezond (V21.4)   gew 229 4,6 980 19,6 1835 36,8 1107 22,2 842 16,9 4992 100,0

De mensen geven niet   ongew 281 5,6 868 17,4 1407 28,2 1303 26,1 1132 22,7 4991 100,0

meer om elkaar (V21.5)   gew 322 6,5 835 16,7 1316 26,4 1317 26,4 1200 24 4990 100,0

Vroeger leefden de   ongew 535 10,7 1311 26,2 1405 28,1 885 17,7 865 17,3 5001 100,0

mensen beter dan nu

(V21.6)

  gew 519 10,4 1217 24,3 1401 28 919 18,4 942 18,8 4998 100,0

De toekomst ziet er   ongew 303 6,1 1052 21,1 1796 36,1 1061 21,3 768 15,4 4980 100,0

slecht uit (V21.7)   gew 309 6,2 997 20,1 1733 34,8 1096 22 839 16,9 4974 100,0

Ik heb goede hoop op de   ongew 354 7,1 709 14,2 2274 45,5 1227 24,6 433 8,7 4997 100,0

toekomst (V21.8)   gew 366 7,3 716 14,3 2230 44,6 1209 24,2 481 9,6 5002 100,0

Ik denk dat het met dit   ongew 282 5,6 1095 21,9 1900 38 1022 20,4 707 14,1 5006 100,0

land en de wereld verder

bergaf zal gaan (V21.9)

  gew 288 5,7 1024 20,4 1878 37,5 1050 21 768 15,3 5008 100,0
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9.1.12  Anomie

HN N M A HA Totaal

De dingen zijn   ongew 520 10,4 1517 30,3 1698 33,9 924 18,4 355 7,1 5014 100,0

tegenwoordig zo

ingewikkeld geworden

dat ik niet meer weet

wat ik moet doen

(V32.1)

  gew 536 10,7 1442 28,8 1714 34,2 950 18,9 374 7,4 5015 100,0

De meeste mensen   ongew 450 9,0 1750 35,0 1570 31,4 950 19,0 287 5,7 5007 100,0

vallen tegen eens men

ze beter leert kennen

(V32.2)

  gew 426 8,5 1659 33,2 1597 31,9 1013 20,3 308 6,2 5003 100,0

De dag van vandaag kan   ongew 435 8,7 1609 32,2 1493 29,9 1053 21,1 410 8,2 5000 100,0

ik niet meer begrijpen

wat er allemaal gaande

is (V32.3)

  gew 406 8,1 1499 30,0 1540 30,8 1115 22,3 438 8,8 4998 100,0

De dag van vandaag   ongew 661 13,2 1947 38,8 1279 25,5 830 16,6 297 5,9 5014 100,0

verandert alles zo snel

dat ik niet meer goed

weet hoe ik mij moet

gedragen (V32.4)

  gew 634 12,7 1880 37,5 1305 26,1 871 17,4 318 6,4 5009 100,0

Alles is tegenwoordig zo   ongew 772 15,4 1960 39,1 1261 25,2 707 14,1 310 6,2 5010 100,0

verwarrend dat ik echt

niet meer weet hoe het

eigenlijk moet (V32.5)

  gew 728 14,5 1889 37,7 1330 26,6 736 14,7 323 6,5 5006 100,0
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9.1.13 Lichaamsverzorging

HN N M A HA Totaal

Ik laat elke 12 maanden   ongew 679 13,6 802 16,0 620 12,4 1191 23,8 1707 34,1 4999 100,0

mijn bloeddruk meten

(V33.1)

  gew 771 15,4 880 17,6 663 13,2 1168 23,3 1522 30,4 5004 100,0

Ik poets minstens 2 keer

per dag mijn tanden

(V33.2)

  ongew 260 5,2 731 14,6 1223 24,4 1310 26,2 1480 29,6 5004 100,0

  gew 271 5,4 753 15,1 1204 24,1 1338 26,7 1436 28,7 5002 100,0

Ik eet niet te veel dierlijk   ongew 167 3,3 509 10,1 1632 32,5 1623 32,3 1088 21,7 5019 100,0

vet (v33.3)   gew 217 4,3 605 12,1 1710 34,0 1512 30,1 979 19,5 5023 100,0

Ik eet niet te veel suiker   ongew 188 3,8 572 11,4 1634 32,6 1652 33,0 965 19,3 5011 100,0

(V33.4)   gew 247 4,9 668 13,3 1722 34,3 1511 30,1 866 17,3 5014 100,0

Ik slaap minstens 7 à 8   ongew 220 4,4 649 13,0 1003 20,0 1749 34,9 1390 27,7 5011 100,0

uur per nacht (V33.5)   gew 257 5,1 724 14,4 1042 20,8 1671 33,3 1319 26,3 5013 100,0

Ik sport regelmatig   ongew 665 13,3 1264 25,3 1574 31,5 936 18,7 562 11,2 5001 100,0

(V33.6)   gew 666 13,3 1265 25,3 1509 30,2 963 19,3 588 11,8 4991 100,0

Ik drink niet teveel   ongew 369 7,4 720 14,4 1441 28,8 1372 27,4 1107 22,1 5009 100,0

koffie (V33.7)   gew 423 8,5 724 14,5 1372 27,4 1309 26,2 1171 23,4 4999 100,0

Ik drink niet teveel   ongew 223 4,5 391 7,8 1201 24,0 1480 29,6 1710 34,2 5005 100,0

alcohol (V33.8)   gew 255 5,1 415 8,3 1218 24,3 1398 27,9 1717 34,3 5003 100,0
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9.1.14 Seksuele ethiek

N MN M SG A Totaal

Homoseksualiteit   ongew 611 12,2 590 11,8 1240 24,8 1060 21,2 1493 29,9 4994 100,0

(V35.1)   gew 627 12,5 594 11,9 1255 25,1 1004 20,1 1522 30,4 5001 100,0

Prostitutie (V35.2)   ongew 882 17,7 943 18,9 1389 27,8 1366 27,4 410 8,2 4990 100,0

  gew 926 18,6 937 18,8 1406 28,2 1298 26,0 419 8,4 4986 100,0

Zelfdoding (of zelfmoord)   ongew 1615 32,4 1182 23,7 1058 21,2 905 18,2 226 4,5 4986 100,0

(V35.3)   gew 1666 33,4 1120 22,5 1072 21,5 887 17,8 236 4,7 4981 100,0

Echtscheiding (V35.7)   ongew 192 4,0 307 6,4 1266 26,2 2068 42,9 993 20,6 4826 100,0

  gew 219 4,5 321 6,7 1340 27,8 1980 41,0 965 20,0 4825 100,0

Mensen jonger dan 15   ongew 1116 22,3 1435 28,7 1454 29,0 733 14,6 270 5,4 5008 100,0

jaar die een seksuele

relatie met elkaar

hebben (dus niet met

een volwassene) (V35.8)

  gew 1096 21,9 1324 26,4 1493 29,8 783 15,6 312 6,2 5008 100,0

Het schenken van je   ongew 170 3,4 142 2,8 710 14,2 1535 30,6 2459 49,0 5016 100,0

lichaam of organen bij

overlijden voor

wetenschappelijk

onderzoek (V35.9)

  gew 205 4,1 181 3,6 767 15,3 1515 30,2 2345 46,8 5013 100,0

Het schenken van je   ongew 124 2,5 98 2,0 492 9,8 1336 26,6 2967 59,1 5017 100,0

organen bij overlijden

voor orgaan-

transplantaties (V35.10)

  gew 152 3,0 124 2,5 565 11,3 1328 26,5 2846 56,8 5015 100,0

Ongehuwde ouders   ongew 226 4,5 269 5,4 1069 21,4 1443 28,9 1993 39,9 5000 100,0
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(V35.11)   gew 228 4,6 263 5,3 1063 21,2 1407 28,1 2043 40,8 5004 100,0

9.1.15 Bio-ethiek

N MN M SG A Totaal

Abortus (V35.4)   ongew 657 13,3 744 15,1 1255 25,4 1952 39,6 326 6,6 4934 100,0

  gew 685 13,9 756 15,3 1278 25,9 1876 38,1 334 6,8 4929 100,0

Euthanasie (het leven   ongew 208 4,1 236 4,7 615 12,3 2238 44,6 1720 34,3 5017 100,0

van een ongeneeslijke

zieke beëindigen) op

vraag van de patiënt zelf

(V35.5)

  gew 211 4,2 227 4,5 637 12,7 2198 43,8 1748 34,8 5021 100,0

Euthanasie op vraag van   ongew 383 7,6 437 8,7 1118 22,3 2171 43,3 908 18,1 5017 100,0

de familie (vb. in het

geval van een langdurige

comapatiënt) (V35.6)

  gew 400 8,0 440 8,8 1153 23,0 2135 42,5 892 17,8 5019 100,0



[50]

9.2 Technische gegevens van de schaalconstructies

9.2.1 Plantaardige toepassingen

TABEL 73: PROCENTUELE VERDELING VAN DE ANTWOORDEN OP DE UITSPRAKEN OPGENOMEN IN DE

MEETSCHAAL “AANVAARDBAARHEID PLANTAARDIGE TOEPASSINGEN ” 

Ik vind het aanvaardbaar …

Ze
ke

r 
n

ie
t

aa
n

va
ar

db
aa

r

Ze
ke

r
aa

n
va

ar
db

aa
r

de genen van aardappels te wijzigen zodat ze bij het
frituren minder vet opnemen.

19,9 16,0 22,2 23,7 18,2

de genen van maïs te wijzigen zodat deze beter bestand is
tegen schadelijke insecten.

16,8 14,4 26,7 25,2 16,8

de genen van rijst te wijzigen waardoor rijst meer vitamine
A bevat.

15,0 12,9 25,9 26,9 19,3

de genen van kersen te wijzigen zodat ze een zoetere
smaak hebben.

26,0 24,1 23,2 18,5 8,3

de genen van tarwe te wijzigen om ze bestand te maken
tegen onkruidverdelgers.

21,8 17,1 25,8 19,9 15,4

de genen van snijbloemen te wijzigen zodat ze langer
houdbaar blijven.

15,3 13,6 22,0 29,3 19,8

de genen van sinaasappels te wijzigen zodat er geen pitten
meer in zitten.

27,9 22,8 19,9 19,5 9,9

de genen van aardappels te wijzigen om een vaccin tegen
diarree te ontwikkelen.

13,7 11,7 22,9 28,5 23,2

TABEL 74: SCHAALGEGEVENS VAN “AANVAARDBAARHEID PLANTAARDIGE TOEPASSINGEN” 

Ik vind het aanvaardbaar … Factor-lading Cronbach’s α
if item is
deleted

de genen van aardappels te wijzigen zodat ze bij het frituren
minder vet opnemen.

0,868 ,9034

de genen van maïs te wijzigen zodat deze beter bestand is tegen
schadelijke insecten.

0,844 ,9060

de genen van rijst te wijzigen waardoor rijst meer vitamine A
bevat.

0,843 ,9062

de genen van kersen te wijzigen zodat ze een zoetere smaak
hebben.

0,806 ,9096

de genen van tarwe te wijzigen om ze bestand te maken tegen
onkruidverdelgers.

0,798 ,9109

de genen van snijbloemen te wijzigen zodat ze langer houdbaar
blijven.

0,769 ,9133

de genen van sinaasappels te wijzigen zodat er geen pitten meer
in zitten.

0,765 ,9138

de genen van aardappels te wijzigen om een vaccin tegen diarree
te ontwikkelen.

0,720 ,9176

Totale Cronbach’s alpha: ,9205

Verklaarde variantie:  64.5 %

Eigenwaarde: 5.156

Populatiegemiddelde schaal 0-100: 50.20
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9.2.2 Niet geneeskundige dierlijke toepassingen

TABEL 75: PROCENTUELE VERDELING VAN DE ANTWOORDEN OP DE UITSPRAKEN OPGENOMEN IN DE

MEETSCHAAL “AANVAARDBAARHEID NIET-GENEESKUNDIGE DIERLIJKE TOEPASSINGEN” 

Ik vind het aanvaardbaar … Ze
ke

r 
n

ie
t

aa
n

va
ar

db
aa

r

Ze
ke

r
aa

n
va

ar
db

aa
r

dat koeien met een hoge melkproductie worden gekloond 53,5 25,3 14,2 3,9 3,0
de genen van dieren te wijzigen zodat ze drie keer sneller
volgroeid zijn.

61,4 27,5 6,8 2,4 1,9

de genen van vissen te wijzigen om grotere sportvissen te
verkrijgen.

54,9 30,4 10,1 2,5 2,0

de genen van dieren te wijzigen om vlees met minder vet
voort te brengen.

33,6 26,0 22,3 13,4 4,7

dat eigenaars van een geliefd huisdier in de mogelijkheid
worden gesteld om bij het sterven van dit dier een
gekloond exemplaar te verkrijgen.

63,8 21,4 9,5 3,1 2,3

dieren te klonen voor het reproduceren van bedreigde
diersoorten.

36,7 17,6 21,7 16,3 7,8

TABEL 76: SCHAALGEGEVENS VAN “AANVAARDBAARHEID NIET-GENEESKUNDIGE DIERLIJKE TOEPASSINGEN” 

Ik vind het aanvaardbaar … Factor-lading Cronbach’s α
if item is
deleted

dat koeien met een hoge melkproductie worden gekloond 0,825 ,7587
de genen van dieren te wijzigen zodat ze drie keer sneller
volgroeid zijn.

0,783 ,7802

de genen van vissen te wijzigen om grotere sportvissen te
verkrijgen.

0,759 ,7849

de genen van dieren te wijzigen om vlees met minder vet voort te
brengen.

0,749 ,7827

dat eigenaars van een geliefd huisdier in de mogelijkheid worden
gesteld om bij het sterven van dit dier een gekloond exemplaar te
verkrijgen.

0,719 ,7902

dieren te klonen voor het reproduceren van bedreigde diersoorten. 0,576 ,8303

Totale Cronbach’s alpha: ,8167

Verklaarde variantie:   54.7%

Eigenwaarde: 3.281

Populatiegemiddelde schaal 0-100: 21.99
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9.2.3 Geneeskundige dierlijke toepassingen

TABEL 77: PROCENTUELE VERDELING VAN DE ANTWOORDEN OP DE UITSPRAKEN OPGENOMEN IN DE

MEETSCHAAL “AANVAARBAARHEID GENEESKUNDIGE DIERLIJKE TOEPASSINGEN” 

Ik vind het aanvaardbaar …

Ze
ke

r 
n

ie
t

aa
n

va
ar

db
aa

r

Ze
ke

r
aa

n
va

ar
db

aa
r

het genetisch materiaal van muizen te wijzigen om inzicht
te krijgen in ziektebeelden bij mensen.

13,0 10,2 32,8 29,4 14,6

het genetisch materiaal van dieren te wijzigen om
geneesmiddelen voor mensen te produceren.

18,2 13,5 35,4 22,6 10,3

dat menselijke genen in dieren worden ingebracht om
organen te produceren voor orgaantransplantatie bij
mensen.

24,7 17,6 27,9 19,5 10,3

TABEL 78: SCHAALGEGEVENS VAN “AANVAARBAARHEID GENEESKUNDIGE DIERLIJKE TOEPASSINGEN” 

Ik vind het aanvaardbaar … Factor-lading Cronbach’s α
if item is
deleted

het genetisch materiaal van muizen te wijzigen om inzicht te
krijgen in ziektebeelden bij mensen.

0,894 ,7226

het genetisch materiaal van dieren te wijzigen om geneesmiddelen
voor mensen te produceren.

0,889 ,7306

dat menselijke genen in dieren worden ingebracht om organen te
produceren voor orgaantransplantatie bij mensen.

0,814 ,8436

Totale Cronbach’s alpha: ,8309

Verklaarde variantie:   75,08%

Eigenwaarde: 2,252

Populatiegemiddelde schaal 0-100: 49.09
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9.2.4 Genetische tests

TABEL 7: PROCENTUELE VERDELING VAN DE ANTWOORDEN OP DE UITSPRAKEN OPGENOMEN IN DE

MEETSCHAAL “POSITIEVE HOUDING TEGENOVER GENETISCHE TESTS MBT ZIEKTE/GEZONDHEID”

(ITEMS MBT HET VOORKOMEN VAN GENETISCHE AFWIJKINGEN BIJ NAKOMELINGEN)

Ik vind het aanvaardbaar … Ze
ke

r 
n

ie
t

aa
n

va
ar

db
aa

r 

Ze
ke

r
aa

n
va

ar
db

aa
r

Tijdens de zwangerschap zou een toekomstige moeder een
test moeten ondergaan om na te gaan of haar ongeboren
kind een genetische afwijking zal hebben.

6,5 12,1 22,9 29,9 28,6

Om na te gaan of de kinderen die koppels voortbrengen
een verhoogde kans hebben om genetische afwijkingen te
vertonen, zouden koppels zich genetisch moeten laten
testen.

6,2 10,9 22,5 31,3 29,2

Koppels die een risico hebben om een kind te krijgen met
ernstige genetische afwijkingen moeten ontraden worden
zelf kinderen op de wereld te zetten.

8,6 12,3 23,2 27,0 28,9

Informatie verkregen uit een genetische test mag door de
ouders worden gebruikt om hun ongeboren kind te
aborteren indien het een ernstige handicap vertoont.

6,9 6,9 18,6 33,3 34,2

TABEL 8: SCHAALGEGEVENS VAN “POSITIEVE HOUDING TEGENOVER GENETISCHE TESTS MBT

ZIEKTE/GEZONDHEID” (ITEMS MBT HET VOORKOMEN VAN GENETISCHE AFWIJKINGEN BIJ

NAKOMELINGEN)

Ik vind het aanvaardbaar … Factor-lading Cronbach’s α
if item is
deleted

Tijdens de zwangerschap zou een toekomstige moeder een test
moeten ondergaan om na te gaan of haar ongeboren kind een
genetische afwijking zal hebben.

0,843 ,6132

Om na te gaan of de kinderen die koppels voortbrengen een
verhoogde kans hebben om genetische afwijkingen te vertonen,
zouden koppels zich genetisch moeten laten testen.

0,787 ,6634

Koppels die een risico hebben om een kind te krijgen met ernstige
genetische afwijkingen moeten ontraden worden zelf kinderen op
de wereld te zetten.

0,705 ,7139

Informatie verkregen uit een genetische test mag door de ouders
worden gebruikt om hun ongeboren kind te aborteren indien het
een ernstige handicap vertoont.

0,665 ,7317

Totale Cronbach’s alpha: ,7417

Verklaarde variantie:  56,77 %

Eigenwaarde: 2,271

Populatiegemiddelde schaal 0-100: 66,55
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9.2.5 Genetische tests mbt kenmerken niet gerelateerd aan ziekte/gezondheid

TABEL 9: PROCENTUELE VERDELING VAN DE ANTWOORDEN OP DE UITSPRAKEN OVER GENETISCHE TESTS MBT

KENMERKEN DIE NIET GERELATEERD ZIJN AAN ZIEKTE/GEZONDHEID

Ik vind het aanvaardbaar …

Ze
ke

r 
n

ie
t

aa
n

va
ar

db
aa

r

Ze
ke

r
aa

n
va

ar
db

aa
r

Kort na de verwekking van een kind mag een genetische
test gebruikt worden om na te gaan  welke kleur van ogen
het kind zal hebben.

60,1 25,6 9,3 2,8 2,1

Kort na de verwekking van een kind mag een genetische
test gebruikt worden om na te gaan  of het kind kans
maakt mooi te zijn.

68,7 20,9 6,5 2,1 1,8

9.2.6 Geneeskundige menselijke toepassingen

TABEL 10: PROCENTUELE VERDELING VAN DE ANTWOORDEN OP DE UITSPRAKEN OPGENOMEN IN DE

MEETSCHAAL “AANVAARDBAARHEID MENSELIJKE GENETISCHE WIJZIGINGEN MBT

ZIEKTE/GEZONDHEID” 

Ik vind het aanvaardbaar …

Ze
ke

r 
n

ie
t

aa
n

va
ar

db
aa

r

Ze
ke

r
aa

n
va

ar
db

aa
r

de genen van mensen te wijzigen om een meestal dodelijke
ziekte zoals kanker te genezen.

2,7 4,1 16,7 38,6 37,9

bij mensen levercellen te klonen om hun aangetaste
levercellen te vervangen.

3,7 4,6 19,5 39,6 32,7

de genen van ouders  te wijzigen om te voorkomen dat hun
kind een dodelijke ziekte overerft.

10,2 9,2 27,2 33,2 20,2

bij patiënten met brandwonden weefsel te klonen
waardoor ze over kunsthuid kunnen beschikken.

2,2 2,6 13,6 39,9 41,6

de genen van ouders te wijzigen om te voorkomen dat hun
kinderen een niet-dodelijke ziekte, zoals diabetes,
overerven.

12,2 15,6 32,2 26,7 13,2
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TABEL 11: SCHAALGEGEVENS VAN “AANVAARDBAARHEID MENSELIJKE GENETISCHE WIJZIGINGEN MBT

ZIEKTE/GEZONDHEID” 

Ik vind het aanvaardbaar … Factor-lading Cronbach’s α
if item is
deleted

de genen van mensen te wijzigen om een meestal dodelijke ziekte
zoals kanker te genezen.

0,798 ,7901

bij mensen levercellen te klonen om hun aangetaste  levercellen te
vervangen.

0,791 ,7951

de genen van ouders  te wijzigen om te voorkomen dat hun kind
een dodelijke ziekte overerft.

0,784 ,7832

bij patiënten met brandwonden weefsel te klonen waardoor ze
over kunsthuid kunnen beschikken.

0,770 ,8029

de genen van ouders te wijzigen om te voorkomen dat hun
kinderen een niet-dodelijke ziekte, zoals diabetes, overerven.

0,733 ,8039

Totale Cronbach’s alpha: ,8292

Verklaarde variantie: 60,10%

Eigenwaarde: 3,005

Populatiegemiddelde schaal 0-100: 68,60

9.2.7 Niet geneeskundige menselijke toepassingen

TABEL 12: PROCENTUELE VERDELING VAN DE ANTWOORDEN OP DE UITSPRAKEN OPGENOMEN IN DE

MEETSCHAAL “AANVAARDBAARHEID MENSELIJKE GENETISCHE WIJZIGINGEN NIET GERELATEERD AAN

ZIEKTE/GEZONDHEID” 

Ik vind het aanvaardbaar …

Ze
ke

r 
n

ie
t

aa
n

va
ar

db
aa

r

Ze
ke

r
aa

n
va

ar
db

aa
r

dat ouders de intelligentie van hun ongeboren kind kiezen
door de genen van hun kinderen te wijzigen.

59,3 26,9 9,4 2,7 1,6

dat ouders de intelligentie van hun nog niet geboren kind
wijzigen door hun eigen genen te laten wijzigen.

58,8 27,6 10,0 2,2 1,4

dat ouders de genen van hun ongeboren kind laten
wijzigen om een kind te krijgen dat ze zelf mooier vinden.

71,6 21,3 4,6 1,3 1,2

dat topsporters hun genen laten wijzigen om over een
meer gespierd lichaam te beschikken.

65,0 25,0 7,1 1,7 1,2

dat ouders de genen van hun ongeboren kind laten
wijzigen om er zeker van te zijn dat er een meisje of een
jongen zal worden geboren.

61,4 25,3 8,7 3,0 1,6
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TABEL 79: SCHAALGEGEVENS VAN “AANVAARDBAARHEID MENSELIJKE GENETISCHE WIJZIGINGEN NIET

GERELATEERD AAN ZIEKTE/GEZONDHEID” 

Ik vind het aanvaardbaar … Factor-lading Cronbach’s α
if item is
deleted

dat ouders de intelligentie van hun ongeboren kind kiezen door
de genen van hun kinderen te wijzigen.

0,895 ,8761

dat ouders de intelligentie van hun nog niet geboren kind wijzigen
door hun eigen genen te laten wijzigen.

0,893 ,8772

dat ouders de genen van hun ongeboren kind laten wijzigen om
een kind te krijgen dat ze zelf mooier vinden.

0,880 ,8836

dat topsporters hun genen laten wijzigen om over een meer
gespierd lichaam te beschikken.

0,876 ,8834

dat ouders de genen van hun ongeboren kind laten wijzigen om
er zeker van te zijn dat er een meisje of een jongen zal worden
geboren.

0,747 ,9179

Totale Cronbach’s alpha: ,9084

Verklaarde variantie:   73,94%

Eigenwaarde: 3,697

Populatiegemiddelde schaal 0-100: 13,33

9.2.8 Genetische ingrepen met het oog op de menselijke overleving

TABEL 14: PROCENTUELE VERDELING VAN DE ANTWOORDEN OP DE UITSPRAKEN OPGENOMEN IN DE

MEETSCHAAL “AANVAARDBAARHEID MENSELIJKE GENETISCHE INGREPEN MET HET OOG OP DE

MENSELIJKE OVERLEVING” 

Ik vind het aanvaardbaar …

Ze
ke

r 
n

ie
t

aa
n

va
ar

db
aa

r

Ze
ke

r
aa

n
va

ar
db

aa
r

kopieën van mensen voort te brengen waarvan de vitale
organen kunnen worden gebruikt om het leven van
anderen veilig te stellen.

47,5 24,0 16,9 6,9 4,8

de genen van een tweede kindje te wijzigen zodat het
eerste kindje (dat ziek is) kan geholpen worden.

22,8 18,0 35,4 16,2 7,6

ouders die een kind (dreigen) te verliezen een kloon te
bezorgen van dit kind

57,4 25,2 11,7 3,6 2,2

dat menselijke embryo s worden gecreëerd voor medisch
onderzoek.

41,0 24,8 21,0 8,3 4,9

onvruchtbare koppels met behulp van genetische ingrepen
aan kinderen te helpen.

11,3 11,5 32,9 30,3 14,0

lesbische koppels met behulp van genetische ingrepen de
mogelijkheid te bieden om nakomelingen te hebben.

43,0 22,8 20,5 9,1 4,6
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TABEL 15: SCHAALGEGEVENS VAN “AANVAARDBAARHEID MENSELIJKE GENETISCHE INGREPEN MET HET OOG OP

DE MENSELIJKE OVERLEVING” 

Ik vind het aanvaardbaar … Factor-lading Cronbach’s α
if item is
deleted

kopieën van mensen voort te brengen waarvan de vitale organen
kunnen worden gebruikt om het leven van anderen veilig te
stellen.

0,773 ,6961

de genen van een tweede kindje te wijzigen zodat het eerste kindje
(dat ziek is) kan geholpen worden.

0,719 ,7104

ouders die een kind (dreigen) te verliezen een kloon te bezorgen
van dit kind

0,698 ,7196

dat menselijke embryo s worden gecreëerd voor medisch
onderzoek.

0,673 ,7267

onvruchtbare koppels met behulp van genetische ingrepen aan
kinderen te helpen.

0,625 ,7314

lesbische koppels met behulp van genetische ingrepen de
mogelijkheid te bieden om nakomelingen te hebben.

0,554 ,7514

Totale Cronbach’s alpha: ,7581

Verklaarde variantie:   45,85 %

Eigenwaarde: 2,751

Populatiegemiddelde schaal 0-100: 32,45

9.3 Vragenlijst
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VRAGENLIJST
GENETICA

Deze vragenlijst kan eenvoudigweg ingevuld worden door telkens het
hokje ( ) aan te kruisen naast het passende antwoord. Bij elke
vraag mag u slechts 1 antwoord aankruisen. 

Bij bepaalde vragen wordt ook de antwoordmogelijkheid ‘Niet van
toepassing’ geboden. Deze antwoordmogelijkheid is bestemd voor
personen die de vraag niet kunnen oplossen omdat zij niet op hen
van toepassing is.  

Wanneer u vindt dat u een fout antwoord hebt gegeven, doorstreep
dat dan en schrijf het juiste antwoord er naast. 
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1. Ik ben (kruis aan)

1.  Man

2.  Vrouw

2. Ik ben geboren in (vul in)

19

3. Wat is op dit ogenblik uw hoogst behaalde
onderwijsdiploma of getuigschrift? (kruis aan)

1.  Geen

2.  Lager onderwijs

3.  Lager secundair beroepsonderwijs

4.  Lager secundair technisch onderwijs

5.  Lager secundair algemeen vormend onderwijs

6.  Hoger secundair beroepsonderwijs

7.  Hoger secundair technisch onderwijs

8.  Hoger secundair algemeen vormend onderwijs

9.  Niet-universitair hoger onderwijs

10.  Universitair onderwijs

11.  Ander : (vul in)

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

4. Hoeveel eigen en/of geadopteerde kinderen hebt u? 

(vul in)

5. Zou u in de toekomst kinderen willen? (kruis aan)

1.   Ja     2.  Nee     3.  Weet niet
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6. Hoe zou u uzelf omschrijven op religieus of
levensbeschouwelijk gebied? (kruis aan)

1.  Christelijk maar niet katholiek

2.  Katholiek

3.  Vrijzinnig

4.  Moslim

5.  Niet gelovig

6.  Religie interesseert mij niet

7.  Ander: ………………………………………………………………………………………

7. Neemt u wel eens deel aan een religieuze plechtigheid of
een bijeenkomst van uw levensbeschouwelijke groepering?
(kruis aan)

1.  ja, elke week tenminste één keer

2.  minder dan 1 keer per week, maar toch geregeld

3.  ten hoogste een paar keer per jaar

4.  bij uitzonderlijke gebeurtenissen zoals
overlijdens en huwelijken

5.  nooit

8. We sommen nu een aantal verschijnselen op. Kan u zeggen
in welke mate u in deze verschijnselen gelooft? (Plaats
een kruisje in het vakje dat bij uw antwoord past)

Kruis aan:
1 = helemaal niet
2 = niet echt
3 = tussen beide
4 = eerder wel
5 = heel sterk H
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IN GOD 1   2   3   4   5  

IN MENSEN MET MIRACULEUZE GENEESKRACHT 1   2   3   4   5

IN LEVEN NA DE DOOD 1   2   3   4   5

IN MENSEN DIE GOEDE OF SLECHTE STRALEN
UITZENDEN

1   2   3   4   5

IN DE SCHEPPING VAN DE WERELD IN ZEVEN DAGEN 1   2   3   4   5

IN DE INVLOED VAN AARDSTRALEN 1   2   3   4   5

DAT BUITENAARDSE WEZENS ONDER ONS LEVEN 1   2   3   4   5

DAT ALLES IN HET LEVEN AL VASTLIGT 1   2   3   4   5
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IN HET KWADE 1   2   3   4   5

In helderziendheid 1   2   3   4   5

In astrologie 1   2   3   4   5

In reïncarnatie 1   2   3   4   5

In waarzeggerij 1   2   3   4   5

In geesten 1   2   3   4   5
Dat buitenaardse wezens ooit de
aarde hebben bezocht

1   2   3   4   5

In bezetenheid 1   2   3   4   5

In beheksing 1   2   3   4   5

In telepathie 1   2   3   4   5

In horoscopen 1   2   3   4   5

9. Hoe is uw algemene gezondheidstoestand op dit moment?
(kruis aan)

1.  zeer goed

2.  goed

3.  niet echt goed, maar ook niet echt goed

4.  slecht

5.  zeer slecht

10. Bent u zelf of zijn er onder uw naaste familie of goede
vrienden mensen die … (kruis aan)

zwaar en langdurig ziek zijn geweest of nu zijn? (kruis
aan)

1.  Ja, ikzelf  2.  Ja, familie/vrienden   3.  Nee

invalide of gehandicapt zijn? (kruis aan)

1.  Ja, ikzelf  2.  Ja, familie/vrienden   3.  Nee

11. Heeft u ooit zelf of iemand uit uw naaste familie of
vriendenkring een genetische test ondergaan?(kruis aan)

1.  Ja, ikzelf  2.  Ja, familie/vrienden   3.  Nee
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12. Hieronder vindt u een lijst met een aantal domeinen
waarin nieuwe technologieën zich volop aan het
ontwikkelen zijn. Kan u voor elk domein aangeven of u
denkt dat wetenschap en technologie ons leven zullen
verbeteren of verslechteren in de komende 20 jaar?
(Plaats een kruisje in het vakje dat bij uw antwoord
past)

Kruis aan:
1 = veel verslechteren
2 = verslechteren
3 = tussen beide
4 = verbeteren
5 = veel verbeteren V
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Genetica 1   2   3   4   5

Testen van menselijke vruchtbaarheid 1   2   3   4   5

Ruimteonderzoek 1   2   3   4   5

Veilige en snelle transportmiddelen 1   2   3   4   5

Hart- en andere transplantaties 1   2   3   4   5

Computers en informaticatechnologie 1   2   3   4   5

Internet 1   2   3   4   5

Klonen 1   2   3   4   5

Telecommunicatie 1   2   3   4   5

Nieuwe methoden van voedselproductie 1   2   3   4   5

Kernenergie 1   2   3   4   5

Nieuwe medicijnen 1   2   3   4   5

13. Hieronder vindt u een aantal uitspraken over wetenschap
en technologie. Kan u aangeven in welke mate u akkoord
gaat met deze uitspraken. (Plaats een kruisje in het
vakje dat bij uw antwoord past)

Kruis aan:
1 = helemaal NIET akkoord
2 = NIET akkoord
3 = tussen beide
4 = akkoord
5 = helemaal akkoord H
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Ik lees vaak tijdschriften met
wetenschappelijke en/of techno-
logische onderwerpen.

1   2   3   4   5

Ik kijk vaak naar televisie-
programma’s over wetenschap
en/of technologie.

1   2   3   4   5

Ik lees de artikelen in de krant
die gaan over wetenschap en/of
technologie.

1   2   3   4   5
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Ik ben erg geïnteresseerd in
wetenschap en technologie. 1   2   3   4   5

14. Indien u voor uzelf een score op 10 moet geven voor uw
kennis over genetica, hoeveel zou u zelf dan geven?
(Plaats een kruisje in het vakje dat bij uw antwoord
past)

 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9    10   

15. Zijn er onder uw naaste familie of goede vrienden mensen
die veel weten over genetica? (kruis aan)

1.  Ja     2.  Nee    3.  Weet niet

Gebeurt het wel eens dat u met mensen over genetica
praat? (kruis aan)

1.  Ja     2.  Nee

Komt (of kwam) u via uw werk in contact met informatie
of kennis in verband met genetica? (kruis aan)

1.  Ja     2.  Nee    3.  Niet van toepassing
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Wetenschappers slagen steeds beter in het wijzigen van
het genetisch materiaal van bloemen, planten, groenten,
fruit en gewassen. Hieronder vindt u een aantal
voorbeelden van mogelijke genetische ingrepen op
planten. Kan u aangeven in welke mate u deze ingrepen
aanvaardbaar vindt. (Plaats een kruisje in het vakje dat
bij uw antwoord past.)

16.

Kruis aan:

1 = zeker NIET aanvaardbaar

2 = NIET aanvaardbaar

3 = tussen beide

4 = wel aanvaardbaar

5 = zeker aanvaardbaar Ze
ke
r 
ni
et
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an
va
ar
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Ik vind het aanvaardbaar...

...de genen van sinaasappels te
wijzigen zodat er geen pitten
meer in zitten.

1   2   3   4   5

...de genen van kersen te
wijzigen zodat ze een zoetere
smaak hebben.

1   2   3   4   5

...de genen van snijbloemen te
wijzigen zodat ze langer
houdbaar blijven. 1   2   3   4   5

...de genen van aardappels te
wijzigen zodat ze bij het
frituren minder vet opnemen.

1   2   3   4   5

...de genen van aardappels te
wijzigen om een vaccin tegen
diarree te ontwikkelen.

1   2   3   4   5

...de genen van maïs te
wijzigen zodat deze beter
bestand is tegen schadelijke
insecten. 

1   2   3   4   5

...de genen van tarwe te
wijzigen om ze bestand te maken
tegen onkruidverdelgers.

1   2   3   4   5

...de genen van rijst te
wijzigen waardoor rijst meer

1   2   3   4   5
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vitamine A bevat. 

Hierboven gaven we enkele voorbeelden van mogelijke
genetische toepassingen op planten. Men kan zich de
vraag stellen welke risico’s en welk nut die
ontwikkelingen kunnen inhouden. Hieronder kan u aangeven
in welke mate u vindt dat genetische ingrepen op planten
risico’s inhouden en in welke mate ze nuttig kunnen
zijn. (Plaats een kruisje in het vakje dat bij uw
antwoord past.)

17.

Kruis aan: 

1 = zeer laag

2 = laag

3 = noch laag, noch hoog

4 = hoog

5 = zeer hoog Z
e
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Ik vind de risico’s van
genetische ingrepen op
planten...

1   2   3   4   5

Ik vind het nut van genetische
ingrepen op planten...

1   2   3   4   5

18. In welke mate gaat u akkoord met onderstaande
stellingen? (Plaats een kruisje in het vakje dat bij uw
antwoord past)

Kruis aan:
1 = helemaal NIET akkoord
2 = NIET akkoord
3 = tussen beide
4 = akkoord
5 = helemaal akkoord
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Het is vandaag de dag te
onveilig om ‘s avonds op straat
te komen.

1   2   3   4   5

Ik kom nog weinig alleen buiten
omdat ik schrik heb overvallen
en bestolen te worden. 

1   2   3   4   5

‘s Avonds moet je op straat
extra voorzichtig zijn.

1   2   3   4   5

De laatste 10 jaar zijn de
straten onveiliger geworden.

1   2   3   4   5

‘s Avonds en ‘s nachts doe ik de
deur niet open als er gebeld
wordt.

1   2   3   4   5
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In deze tijd is een alarmsysteem
geen overbodige luxe. 1   2   3   4   5

Als ik op vakantie ga, durf ik
mijn huis niet onbewaakt achter
te laten.

1   2   3   4   5

19. Wetenschappers slagen ook steeds beter in het
wijzigen van de genen van dieren. Hieronder vindt u
een aantal voorbeelden van mogelijke genetische
ingrepen op dieren. We vragen u opnieuw of u deze
ingrepen aanvaardbaar of juist niet aanvaardbaar
vindt. (Plaats een kruisje in het vakje dat bij uw
antwoord past)
Kruis aan:
1 = zeker NIET aanvaardbaar
2 = NIET aanvaardbaar
3 = tussen beide
4 = aanvaardbaar
5 = zeker aanvaardbaar Z
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Ik vind het aanvaardbaar...

...de genen van vissen te
wijzigen om grotere sportvissen
te verkrijgen.

1   2   3   4   5

...de genen van dieren te
wijzigen om vlees met minder vet
voort te brengen.

1   2   3   4   5

...de genen van dieren te
wijzigen zodat ze drie keer
sneller volgroeid zijn.

1   2   3   4   5

...dieren te klonen voor het
reproduceren van bedreigde
diersoorten. 

1   2   3   4   5

...het genetisch materiaal van
dieren te wijzigen om geneesmiddelen
voor mensen te produceren.

1   2   3   4   5

...het genetisch materiaal van
muizen te wijzigen om inzicht te
krijgen in ziektebeelden bij
mensen.

1   2   3   4   5

...dat menselijke genen in
dieren worden ingebracht om
organen te produceren voor
orgaantransplantatie bij mensen.

1   2   3   4   5



[67]

...dat eigenaars van een geliefd
huisdier in de mogelijkheid
worden gesteld om bij het
sterven van dit dier een
gekloond exemplaar te
verkrijgen. 

1   2   3   4   5

...dat koeien met een hoge
melkproductie worden gekloond

1   2   3   4   5

20. Hierboven gaven we enkele voorbeelden van mogelijke
genetische toepassingen op dieren. Men kan zich de vraag
stellen welke risico’s en welk nut deze ontwikkelingen
kunnen inhouden. Hieronder kan u aangeven in welke mate
u vindt dat genetische ingrepen op dieren in het
algemeen risico’s inhouden en in welke mate ze nuttig
kunnen zijn. (Plaats een kruisje in het vakje dat bij uw
antwoord past)

Kruis aan: 

1 = zeer laag

2 = laag

3 = noch laag, noch hoog

4 = hoog

5 = zeer hoog Z
e
e
r
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g
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Ik vind de risico’s van
genetische ingrepen op dieren... 1   2   3   4   5

Ik vind het nut van genetische
ingrepen op dieren...

1   2   3   4   5

21. In welke mate gaat u akkoord met onderstaande
stellingen? (Plaats een kruisje in het vakje dat bij uw
antwoord past)

Kruis aan:
1 = helemaal NIET akkoord
2 = NIET akkoord
3 = tussen beide
4 = akkoord
5 = helemaal akkoord H
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Men heeft de natuur om zeep
geholpen.

1   2   3   4   5

Ouders voeden vandaag hun
kinderen niet meer op, dat moet
slecht aflopen.

1   2   3   4   5

Ik beklaag de kinderen die in
deze wereld moeten opgroeien.

1   2   3   4   5
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Het voedsel is nu erg ongezond. 1   2   3   4   5

De mensen geven niet meer om
elkaar.

1   2   3   4   5

Vroeger leefden de mensen beter
dan nu.

1   2   3   4   5

De toekomst ziet er slecht uit. 1   2   3   4   5

Ik heb goede hoop op de
toekomst.

1   2   3   4   5

Ik denk dat het met dit land en
de wereld verder bergaf zal gaan

1   2   3   4   5

22. Veronderstel dat genetische producten in de
supermarkt worden aangeboden. Met de volgende
stellingen willen we nagaan of u genetisch
gewijzigde voedingsproducten zou kopen. (Plaats een
kruisje in het vakje dat bij uw antwoord past.)
Kruis aan:
1 = helemaal NIET akkoord
2 = NIET akkoord
3 = tussenbeide
4 = akkoord
5 = helemaal akkoord H
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Indien ze in de supermarkt
aanwezig zijn, zou ik groenten
of fruit kopen waarvan de
genen gewijzigd zijn. 

1   2   3   4   5

Ik zou me eerder laten leiden
door de prijs dan door de
genetische manipulatie van
producten.

1   2   3   4   5

Indien het in de supermarkt
aanwezig zijn, zou ik vlees of
dierlijke producten kopen
afkomstig van dieren waarvan
de genen werden gewijzigd. 

1   2   3   4   5

Als de smaak beter is dan zou
ik een genetisch gewijzigd
product zeker kopen

1   2   3   4   5

Ik zou geen genetisch
gemanipuleerd voedsel kopen
voor ik meer weet over de
risico’s.

1   2   3   4   5

Mochten er in de supermarkt
producten liggen waarvan de
genen werden gewijzigd dan
moet dit op het etiket
duidelijk vermeld staan.

1   2   3   4   5
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23. De genetica vindt ook heel wat toepassingen in de
geneeskunde. We vragen eerst wat u denkt van
genetische testen. Via het genetisch testen is het
onder meer mogelijk na te gaan of iemand een
genetische ziekte heeft of in de toekomst zo een
ziekte kan ontwikkelen. Kan u aangeven of u akkoord
gaat met onderstaande stellingen over ‘genetisch
testen’. (Plaats een kruisje in het vakje dat bij
uw antwoord past)
Kruis aan:
1 = helemaal NIET akkoord
2 = NIET akkoord
3 = tussen beide
4 = akkoord
5 = helemaal akkoord
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Om na te gaan of de kinderen die
koppels voortbrengen een
verhoogde kans hebben om
genetische afwijkingen te
vertonen, zouden koppels zich
genetisch moeten laten testen. 

1   2   3   4   5

Koppels die een risico hebben om
een kind te krijgen met ernstige
genetische afwijkingen moeten
ontraden worden zelf kinderen op
de wereld te zetten.

1   2   3   4   5

Tijdens de zwangerschap zou een
toekomstige moeder een test
moeten ondergaan om na te gaan
of haar ongeboren kind een
genetische afwijking zal hebben.

1   2   3   4   5

Kort na de verwekking van een
kind mag een genetische test
gebruikt worden om na te gaan
welke kleur van ogen het kind
zal hebben. 

1   2   3   4   5

Kort na de verwekking van een
kind mag een genetische test
gebruikt worden om na te gaan
of het kind kans maakt mooi te
zijn.

1   2   3   4   5

Kruis aan:
1 = helemaal NIET akkoord
2 = NIET akkoord
3 = tussen beide
4 = akkoord
5 = helemaal akkoord
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Jonge mensen zouden hun genen
moeten laten testen om te weten
of ze een verhoogde kans hebben
om later een bepaalde genetische
ziekte te krijgen. 

1   2   3   4   5

Ouders hebben het recht om hun
kinderen te laten testen voor
genetische ziekten die ze in hun
latere leven misschien zullen
ontwikkelen.

1   2   3   4   5

Informatie verkregen uit een
genetische test mag door de
ouders worden gebruikt om hun
ongeboren kind te aborteren
indien het een ernstige handicap
vertoont.

1   2   3   4   5

24. Naast het vaststellen van afwijkingen in de genen van
mensen slagen wetenschappers er in om de vastgestelde
fouten in het genetisch materiaal van mensen te
herstellen. De volgende stellingen gaan daarover. Kan u
aangeven in welke mate u vindt dat deze ingrepen
aanvaardbaar zijn? (Plaats een kruisje in het vakje dat
bij uw antwoord past)

Kruis aan:
1 = zeker NIET aanvaardbaar
2 = NIET aanvaardbaar
3 = tussen beide
4 = aanvaardbaar
5 = zeker aanvaardbaar Z
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Ik vind het aanvaardbaar...

...de genen van mensen te
wijzigen om een meestal
dodelijke ziekte zoals kanker te
genezen.

1   2   3   4   5

...bij patiënten met brandwonden
weefsel te klonen waardoor ze
over kunsthuid kunnen
beschikken.

1   2   3   4   5
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Kruis aan:
1 = zeker NIET aanvaardbaar
2 = NIET aanvaardbaar
3 = tussen beide
4 = aanvaardbaar
5 = zeker aanvaardbaar Z
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Ik vind het aanvaardbaar...

...bij mensen levercellen te
klonen om hun aangetaste
levercellen te vervangen.

1   2   3   4   5

...dat menselijke embryo’s
worden gecreëerd voor medisch
onderzoek.

1   2   3   4   5

...kopieën van mensen voort te
brengen waarvan de vitale
organen kunnen worden gebruikt
om het leven van anderen veilig
te stellen.

1   2   3   4   5

...de genen van een tweede
kindje te wijzigen zodat het
eerste kindje (dat ziek is) kan
geholpen worden.

1   2   3   4   5

...onvruchtbare koppels met
behulp van genetische ingrepen
aan kinderen te helpen.

1   2   3   4   5

...lesbische koppels met behulp
van genetische ingrepen de
mogelijkheid te bieden om
nakomelingen te hebben.

1   2   3   4   5

...ouders die een kind (dreigen)
te verliezen een kloon te
bezorgen van dit kind

1   2   3   4   5
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25. Het aanpassen van de genen van mensen kan of zou in de
toekomst kunnen worden gebruikt om de fysieke en
geestelijke eigenschappen van mensen te wijzigen. Kan u
aangeven of u deze ingrepen aanvaardbaar vindt? (Plaats
een kruisje in het vakje dat bij uw antwoord past)

Kruis aan:
1 = zeker NIET aanvaardbaar
2 = NIET aanvaardbaar
3 = tussen beide
4 = aanvaardbaar
5 = zeker aanvaardbaar Z
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IK VIND HET AANVAARDBAAR...

...dat ouders de genen van hun
ongeboren kind laten wijzigen om
er zeker van te zijn dat er een
meisje of een jongen zal worden
geboren.

1   2   3   4   5

...de genen van ouders  te
wijzigen om te voorkomen dat hun
kind een dodelijke ziekte
overerft.

1   2   3   4   5

...de genen van ouders te
wijzigen om te voorkomen dat hun
kinderen een niet-dodelijke
ziekte, zoals diabetes,
overerven. 

1   2   3   4   5

...dat ouders de intelligentie
van hun ongeboren kind kiezen
door de genen van hun kinderen
te wijzigen.

1   2   3   4   5

...dat ouders de intelligentie
van hun nog niet geboren kind
wijzigen door hun eigen genen te
laten wijzigen.

1   2   3   4   5

...dat topsporters hun genen
laten wijzigen om over een meer
gespierd lichaam te beschikken.

1   2   3   4   5

...dat ouders de genen van hun
ongeboren kind laten wijzigen om
een kind te krijgen dat ze zelf
mooier vinden.

1   2   3   4   5
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26. Hierboven gaven we enkele voorbeelden van mogelijke
genetische toepassingen op mensen. Men kan zich de vraag
stellen welke risico’s en welk nut deze ontwikkelingen
kunnen inhouden. Hieronder kan u aangeven in welke mate
u vindt dat genetische ingrepen op mensen risico’s
inhouden en in welke mate ze nuttig kunnen zijn. (Plaats
een kruisje in het vakje dat bij uw antwoord past)

Kruis aan: 
1 = zeer laag
2 = laag
3 = noch laag, noch hoog
4 = hoog
5 = zeer hoog Z
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Ik vind de risico’s van
genetische ingrepen op mensen... 1   2   3   4   5

Ik vind het nut van genetische
ingrepen op mensen... 1   2   3   4   5

27. Wanneer mensen zich genetisch laten testen, wordt
genetische informatie verkregen. Genetische informatie
van mensen kan voor verschillende doeleinden worden
gebruikt. Niet enkel voor geneesheren maar ook voor
werkgevers, verzekeringen en politie kan genetische
informatie nuttig zijn. Wat vindt u ervan? (Plaats een
kruisje in het vakje dat bij uw antwoord past)

Kruis aan:
1 = helemaal NIET akkoord
2 = NIET akkoord
3 = tussen beide
4 = akkoord
5 = helemaal akkoord H

e
l
e
m
a
a
l
 
n
i
e
t

a
k
k
o
o
r
d

H
e
l
e
m
a
a
l

a
k
k
o
o
r
d

Ik vind het normaal dat een
werkgever wil nagaan of zijn
werknemers gevoelig zijn voor
bepaalde stoffen waarmee zij in
contact kunnen komen.

1   2   3   4   5

Ik vind het normaal dat een
werkgever wil nagaan of zijn
werknemers genetisch vatbaar
zijn voor bepaalde aandoeningen.

1   2   3   4   5

IK ZOU ER GEEN PROBLEEM MEE HEBBEN DAT

VERZEKERINGS-INSTELLINGEN OVER DE RESULTATEN VAN DE
GENETISCHE TESTEN VAN HUN KLANTEN KUNNEN

BESCHIKKEN. 1   2   3   4   5
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Kruis aan:
1 = helemaal NIET akkoord
2 = NIET akkoord
3 = tussen beide
4 = akkoord
5 = helemaal akkoord H

e
l
e
m
a
a
l
 
n
i
e
t

a
k
k
o
o
r
d

H
e
l
e
m
a
a
l

a
k
k
o
o
r
d

VERZEKERINGSINSTELLINGEN MOGEN, VOOR HET BEPALEN

VAN MIJN VERZEKERINGSBIJDRAGE, VRAGEN OF IK AAN

EEN GENETISCHE AANDOENING LIJD. 
1   2   3   4   5

IK VIND HET NORMAAL DAT VERZEKERINGSINSTELLINGEN

VRAGEN OF ER IN MIJN NABIJE FAMILIE IEMAND AAN EEN

GENETISCHE BEPAALDE AANDOENING LIJDT. 

1   2   3   4   5

Ik ben er voorstander van dat
informatie over genetisch
materiaal van elke inwoner van
België in een databank aanwezig
is en door bevoegde instanties
kan geraadpleegd worden.

1   2   3   4   5

Ik ben er voorstander van dat
genetisch informatie van
misdadigers in een databank
aanwezig is en bij opsporingen
kan worden gebruikt.

1   2   3   4   5

Ik ben er voorstander van dat de
politie genetisch informatie
gebruikt om misdaden op te
lossen. 1   2   3   4   5
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28. In de volgende uitspraken peilen we naar uw houding ten
aanzien van de reglementering van genetica. (Plaats een
kruisje in het vakje dat bij uw antwoord past.)

Kruis aan:
1 = helemaal NIET akkoord
2 = NIET akkoord
3 = tussenbeide
4 = akkoord
5 = helemaal akkoord H

e
l
e
m
a
a
l
 
n
i
e
t

a
k
k
o
o
r
d

H
e
l
e
m
a
a
l

a
k
k
o
o
r
d

Het gevaar dat uitgaat van het
wijzigen van genen bij planten,
mensen en dieren is zo groot dat
er strikte regels moeten zijn
die aangeven wat kan en wat niet
kan.

1   2   3   4   5

Wetenschappers kunnen de
gevaren die aan het wijzigen van
genen verbonden zijn niet
volledig inschatten.

1   2   3   4   5

Wetenschappers hebben geen
controle over de gevolgen van
wetenschappelijke vernieuwing.

1   2   3   4   5

Welke regels en wetten er ook
zijn, de onderzoekers die zich
bezig houden met de genen van
planten, mensen en dieren zullen
toch altijd doen wat ze willen.

1   2   3   4   5
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29. Hieronder staat een lijst met domeinen die door
genetische kennis in de toekomst kunnen worden
beïnvloed. Voor elk domein, denkt u dat het door
genetische ontwikkelingen zal verbeteren of
verslechteren in de toekomst? (Plaats een kruisje in het
vakje dat bij uw antwoord past)

Kruis aan:
1 = veel verslechteren
2 = verslechteren
3 = geen invloed
4 = verbeteren
5 = veel verbeteren V

e
e
l

v
e
r
s
l
e
c
h
t
e
r
e
n

V
e
e
l

v
e
r
b
e
t
e
r
e
n

Milieu 1   2   3   4   5

Menselijke vruchtbaarheid 1   2   3   4   5

Honger in de wereld 1   2   3   4   5

Gezondheid 1   2   3   4   5

Veiligheid 1   2   3   4   5

Variëteiten van fruit/ groenten 1   2   3   4   5

Privacy 1   2   3   4   5

Smaak van het voedsel 1   2   3   4   5

Vrede 1   2   3   4   5

30. Kan u aangeven in welke mate elk van de opgenomen
instellingen volgens u goed of slecht geplaatst zijn om
regels en wetten te maken over wat er met de genen van
planten, mensen en dieren mag gebeuren? (Plaats een
kruisje in het vakje dat bij uw antwoord past)

Kruis aan:
1 = zeer slecht geplaatst
2 = slecht geplaatst
3 = tussen beide
4 = goed geplaatst
5 = zeer goed geplaatst Z

e
e
r
 

s
l
e
c
h
t

g
e
p
l
a
a
t
s
t

Z
e
e
r
 

g
o
e
d

g
e
p
l
a
a
t
s
t

De Vlaamse overheid 1   2   3   4   5

De Belgische overheid 1   2   3   4   5

De Europese overheid 1   2   3   4   5

De Wereldgezondheidsorganisatie 1   2   3   4   5

De ethische comités 1   2   3   4   5

De mutualiteiten 1   2   3   4   5

De artsenverenigingen 1   2   3   4   5
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Vertegenwoordigers van de
industrie

1   2   3   4   5

Vertegenwoordigers van de
wetenschap

1   2   3   4   5

31. Veronderstel dat er personen of groepen standpunten
innemen over de voordelen en risico’s van wat
wetenschappers met genen kunnen doen. Kan u aangeven
hoeveel vertrouwen u zou hebben in hun standpunten?
(Plaats een kruisje in het vakje dat bij uw antwoord
past)

Kruis aan:
1 = helemaal geen vertrouwen
2 = geen vertrouwen
3 = tussen beide
4 = vertrouwen
5 = veel vertrouwen H

e
l
e
m
a
a
l
 
g
e
e
n

v
e
r
t
r
o
u
w
e
n

V
e
e
l

v
e
r
t
r
o
u
w
e
n

Consumentenorganisaties 1   2   3   4   5

Bedrijven die producten maken
waarvan de genen werden
gewijzigd

1   2   3   4   5

Milieubewegingen 1   2   3   4   5

Professoren aan de universiteit 1   2   3   4   5

Artsen 1   2   3   4   5

De overheid 1   2   3   4   5

Landbouwverenigingen 1   2   3   4   5

Diëtisten 1   2   3   4   5

Politici 1   2   3   4   5

Mutualiteiten 1   2   3   4   5

Ethici 1   2   3   4   5

Politiediensten 1   2   3   4   5

Verzekeringsinstellingen 1   2   3   4   5

Werkgevers 1   2   3   4   5

Vakbonden 1   2   3   4   5

De gewone man/ vrouw in de
straat

1   2   3   4   5

Journalisten 1   2   3   4   5

Kerken 1   2   3   4   5
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32. In welke mate gaat u akkoord met onderstaande
uitspraken? (Plaats een kruisje in het vakje dat bij uw
antwoord past)

Kruis aan:
1 = helemaal NIET akkoord
2 = NIET akkoord
3 = tussen beide
4 = akkoord
5 = helemaal akkoord H

e
l
e
m
a
a
l
 
n
i
e
t

a
k
k
o
o
r
d

H
e
l
e
m
a
a
l

a
k
k
o
o
r
d

De dingen zijn tegenwoordig zo
ingewikkeld geworden dat ik niet
meer weet wat ik moet doen.

1   2   3   4   5

De meeste mensen vallen tegen
eens men ze beter leert kennen.

1   2   3   4   5

De dag van vandaag kan ik niet
meer begrijpen wat er allemaal
gaande is.

1   2   3   4   5

De dag van vandaag verandert
alles zo snel dat ik niet meer
goed weet hoe ik mij moet
gedragen.

1   2   3   4   5

Alles is tegenwoordig zo
verwarrend dat ik echt niet meer
weet hoe het eigenlijk moet.

1   2   3   4   5

33. Met de volgende stellingen willen we nagaan hoeveel
belang u hecht aan een aantal zaken die uw gezondheid
ten goede kunnen komen. (Plaats een kruisje in het vakje
dat bij uw antwoord past)

Kruis aan:
1 = helemaal NIET akkoord
2 = NIET akkoord
3 = tussen beide
4 = akkoord
5 = helemaal akkoord H

e
l
e
m
a
a
l
 
n
i
e
t

a
k
k
o
o
r
d

H
e
l
e
m
a
a
l

a
k
k
o
o
r
d

Ik laat elke 12 maanden mijn
bloeddruk meten. 1   2   3   4   5

Ik poets minstens 2 keer per dag
mijn tanden. 1   2   3   4   5

Ik eet niet te veel dierlijk vet. 1   2   3   4   5
Ik eet niet te veel suiker. 1   2   3   4   5
Ik slaap minstens 7 à 8 uur per
nacht. 1   2   3   4   5

Ik sport regelmatig. 1   2   3   4   5
Ik drink niet teveel koffie. 1   2   3   4   5
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Ik drink niet teveel alcohol. 1   2   3   4   5

34. De volgende uitspraken gaan over de mogelijkheden en
problemen in de wetenschap. Wat vindt u van onderstaande
uitspraken? (Plaats een kruisje in het vakje dat bij uw
antwoord past)

Kruis aan:
1 = helemaal NIET akkoord
2 = NIET akkoord
3 = tussenbeide
4 = akkoord
5 = helemaal akkoord H

e
l
e
m
a
a
l
 
n
i
e
t

a
k
k
o
o
r
d

H
e
l
e
m
a
a
l

a
k
k
o
o
r
d

De verworvenheden van de
wetenschap zijn overschat.

1   2   3   4   5

Door wetenschap, techniek en
technologie zullen er meer
mogelijkheden zijn voor de
volgende generatie.

1   2   3   4   5

Wetenschap en technologie maken
ons leven gezonder.

1   2   3   4   5

Wetenschap en technologie maken
ons leven makkelijker en
comfortabeler.

1   2   3   4   5

De voordelen van wetenschap zijn
groter dan de  schadelijke
gevolgen.

1   2   3   4   5

Wetenschap verandert ons leven
te vlug.

1   2   3   4   5

Hoe meer ik weet over
wetenschap, hoe meer ik me
zorgen maak.

1   2   3   4   5

Wetenschappers en technologen
leveren een waardevolle bijdrage
aan de maatschappij.

1   2   3   4   5

Ik zie het nut niet van al de
wetenschap die vandaag bedreven
wordt.

1   2   3   4   5

Het lijkt alsof wetenschappers
nieuwe dingen proberen zonder na
te denken over de mogelijke
risico’s.

1   2   3   4   5

We vertrouwen te vaak in
wetenschap en niet voldoende in
gevoelens of geloof.

1   2   3   4   5

De wetenschappers proberen alles
veel te veel naar hun hand te
zetten. 

1   2   3   4   5

Wetenschappers hebben niet het
recht om God te spelen.

1   2   3   4   5
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Kruis aan:
1 = helemaal NIET akkoord
2 = NIET akkoord
3 = tussenbeide
4 = akkoord
5 = helemaal akkoord H

e
l
e
m
a
a
l
 
n
i
e
t

a
k
k
o
o
r
d

H
e
l
e
m
a
a
l

a
k
k
o
o
r
d

Wetenschap en technologie hebben
al meer kwaad dan goed gedaan. 1   2   3   4   5

De wetenschappers zouden beter de
natuur gewoon haar gang laten gaan.

1   2   3   4   5

35. Hieronder volgen een aantal handelingen of gedragingen
van mensen. Kan u voor elk gedrag aanduiden in welke
mate u het gerechtvaardigd vindt. (Plaats een kruisje in
het vakje dat bij uw antwoord past)

Kruis aan:
1 = nooit gerechtvaardigd
2 = meestal niet gerechtvaardigd
3 = tussenbeide
4 = soms gerechtvaardigd
5 = altijd gerechtvaardigd

N
o
o
i
t

g
er
ec
ht
va
a
rd
ig
d 

A
l
t
i
j
d

g
e
r
e
c
h
t
v
a
a
r
d
i
g
d

Homoseksualiteit 1   2   3   4   5

Prostitutie 1   2   3   4   5

Zelfdoding (of zelfmoord) 1   2   3   4   5

Abortus 1   2   3   4   5

Euthanasie (het leven van een
ongeneeslijke zieke beëindigen)
op vraag van de patiënt zelf

1   2   3   4   5

Euthanasie op vraag van de
familie (vb. in het geval van
een langdurige comapatiënt)

1   2   3   4   5

Echtscheiding 1   2   3   4   5

Mensen jonger dan 15 jaar die
een seksuele relatie met elkaar
hebben (dus niet met een
volwassene)

1   2   3   4   5

Het schenken van je lichaam of
organen bij overlijden voor
wetenschappelijk onderzoek

1   2   3   4   5

Het schenken van je organen bij
overlijden voor orgaan-
transplantaties

1   2   3   4   5

Ongehuwde ouders 1   2   3   4   5
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36. Mensen zijn vaak lid van verschillende verenigingen
zoals ziekenfonds/mutualiteit, Amnesty International,
vakbond, gepensioneerden Bond, gezinsvereniging, sport
clubs, hobby clubs,…

Van hoeveel verenigingen bent u actief lid? Actief
lidmaatschap betekent dat u tijdens het afgelopen jaar
aan minstens één activiteit hebt deelgenomen(vul in)

 verenigingen

Hoeveel bijeenkomsten (activiteiten, vergaderingen...)
van verenigingen hebt u de afgelopen 4 weken bijgewoond?
(vul in)

 bijeenkomsten

Bent u lid van een milieu- of dierenrechtenvereniging?
(kruis aan)

1.  ja      2.  neen
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37. Voor welke politieke partij zou u stemmen indien er
morgen verkiezingen zouden zijn voor de Kamer van
Volksvertegenwoordigers? (kruis aan)

1.  VLD

2.  CD&V

3.  Vlaams Blok

4.  SP.a./Spirit

5.  AGALEV

6.  NVA

7.  Vivant

8.  PvdA

9.  Liberaal Appel

10.  Blanco

11.  Ongeldig

12.  Andere: …………………………………………………………………………………………

38. Welk van onderstaande zenders vindt u de slechtste en
welke de beste? Het is niet makkelijk om slechts 1
antwoord aan te duiden voor de beste en 1 antwoord voor
de slechtste, maar wilt u toch  proberen. Indien u bijna
nooit TV kijkt kan u dit ook aanduiden.

                      Beste     Slechtste 

1. TV1                               

2. Canvas                            

3. VTM                               

4. Ka2                               

5. VT4                               

6. Regionale zender                  

7. Buitenlandse/anderstalige zender 

                                       

8. Ik kijk bijna nooit               
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Wij danken u van harte voor het invullen van de vragenlijst en
hopen dat u gebruik maakt van bijgevoegde enveloppe om op
onze kosten uw meningen terug te sturen. Door de vorm van de
vragenlijst had u misschien de indruk dat u uw antwoorden te
weinig kon nuanceren. In ruil hiervoor bieden wij u op
onderstaande pagina de ruimte en de mogelijkheid om uw
antwoorden te nuanceren of uw opmerkingen over de bevraagde
thema’s te uiten. Wij hopen dat u van deze mogelijkheid
gebruik zal maken en zullen met uw opmerkingen rekening
houden bij onze analyse. Nogmaals van harte bedankt!
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QUESTIONNAIRE
GÉNÉTIQUE

Pour compléter ce questionnaire, il vous suffit de cocher la case ( ) située devant
la réponse appropriée. Vous ne pouvez cocher qu'une seule réponse à chaque
question.

Certaines questions comportent parmi leurs réponses la mention "Pas
d'application". Cette mention est destinée aux personnes qui ne peuvent pas
répondre à la question parce qu'elle ne les concerne pas. 

Si vous constatez que vous avez donné une réponse incorrecte, barrez-la et
inscrivez la réponse correcte à côté.
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1. Vous êtes (cochez)

13.  Un homme

14.  Une femme

2. Vous êtes né(e) en (complétez)

19

3. À l'heure actuelle, quel est le niveau du diplôme ou
certificat le plus élevé que vous ayez obtenu ? (cochez)

12.  Aucun

13.  Enseignement primaire

14.  Enseignement secondaire inférieur, professionnel

15.  Enseignement secondaire inférieur, technique

16.  Enseignement secondaire inférieur, général

17.  Enseignement secondaire supérieur, professionnel

18.  Enseignement secondaire supérieur, technique

19.  Enseignement secondaire supérieur, général

20.  Enseignement supérieur non universitaire

21.  Études universitaires

22.  Autre : (complétez)

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

4. Combien avez-vous d'enfants (à vous ou adoptés) ?

(complétez)

5. Souhaitez-vous avoir des enfants à l'avenir ? (cochez)

1.  Oui   2.  Non   3.  Ne sait pas
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6. Comment vous décririez-vous d'un point de vue religieux
ou philosophique ? (cochez)

8.  Chrétien mais pas catholique

9.  Catholique

10.  Libre penseur

11.  Musulman

12.  Non-croyant

13.  La religion ne m'intéresse pas

14.  Autre : ………………………………………………………………………………………

7. Vous arrive-t-il de participer à des cérémonies
religieuses ou à des réunions de votre groupement
philosophique ? (cochez)

6.  oui, au moins une fois par semaine

7.  moins d'une fois par semaine, mais régulièrement
quand même

8.  quelques fois par an au maximum

9.  à l'occasion d'événements exceptionnels, comme un
décès ou un mariage

10.  jamais

8. Nous allons citer ci-dessous une série de phénomènes.
Pouvez-vous indiquer dans quelle mesure vous croyez à
ces phénomènes ? (Cochez la case qui correspond à votre
réponse)

Cochez :
1 = pas du tout
2 = pas vraiment
3 = entre les deux
4 = plutôt
5 = tout à fait

Croyes-vous… P
a
s
 
d
u
 
t
o
u
t

T
o
u
t
 
à
 
f
a
i
t

En Dieu 1   2   3   4   5

En l'existence de personnes dotées

de pouvoirs de guérison miraculeux
1   2   3   4   5

En une vie après la mort 1   2   3   4   5

En l'existence de personnes qui

émettent un rayonnement positif ou

négatif

1   2   3   4   5

En la création du monde en sept

jours
1   2   3   4   5

En l'influence du rayonnement 1   2   3   4   5
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terrestre

Que des extra-terrestres vivent

parmi nous
1   2   3   4   5

Que toute notre vie est déjà écrite 1   2   3   4   5

Au mal 1   2   3   4   5

En la voyance 1   2   3   4   5

En l'astrologie 1   2   3   4   5

À la réincarnation 1   2   3   4   5

À la divination 1   2   3   4   5

Aux esprits 1   2   3   4   5

Que des extraterrestres sont déjà

venus sur Terre
1   2   3   4   5

En la possession par le Diable 1   2   3   4   5

En l'envoûtement 1   2   3   4   5

En la télépathie 1   2   3   4   5

Aux horoscopes 1   2   3   4   5
9. Quel est actuellement votre état de santé général ?

(cochez)

6.  très bon

7.  bon

8.  pas vraiment bon, mais pas vraiment mauvais 

9.  mauvais

10.  très mauvais

10. Êtes-vous, ou comptez-vous parmi vos parents ou vos
proches, des personnes qui... (cochez)

… sont ou ont été longtemps malades ? (cochez)

1.  Oui, moi 2.  Oui, des parents/amis  3.  Non

… sont invalides ou handicapées ? (cochez)

1.  Oui, moi 2.  Oui, des parents/amis  3.  Non

11. Vous, l'un de vos parents ou de vos proches, avez-vous
déjà passé un test génétique ? (cochez)

1.  Oui, moi 2.  Oui, des parents/amis  3.  Non
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12. Vous trouverez ci-dessous une liste de domaines où des
nouvelles technologies sont en train d'être mises au
point. Pouvez-vous indiquer, pour chaque domaine, si
vous estimez que la science et la technologie auront une
influence positive ou négative sur la qualité de notre
vie au cours des 20 prochaines années ? (Cochez la case
qui correspond à votre réponse)

Cochez :
1 = influence très négative
2 = influence négative
3 = entre les deux
4 = influence positive
5 = influence très positive I

n
f
l
u
e
n
c
e

t
r
è
s

n
é
g
a
t
i
v
e

I
n
f
l
u
e
n
c
e

t
r
è
s

p
o
s
i
t
i
v
e

La génétique 1   2   3   4   5

Les tests de fertilité humaine 1   2   3   4   5

La recherche spatiale 1   2   3   4   5

Des moyens de transport sûrs et

rapides
1   2   3   4   5

Les transplantations, cardiaques et

autres
1   2   3   4   5

Les ordinateurs et l'informatique 1   2   3   4   5

Internet 1   2   3   4   5

Le clonage 1   2   3   4   5

Les télécommunications 1   2   3   4   5

Les nouvelles méthodes de production

alimentaire
1   2   3   4   5

L'énergie nucléaire 1   2   3   4   5

De nouveaux médicaments 1   2   3   4   5
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13. Vous trouverez ci-dessous plusieurs affirmations au
sujet de la science et de la technologie. Indiquez dans
quelle mesure vous êtes d'accord avec ces affirmations.
(Cochez la case qui correspond à votre réponse)

Cochez :
1 = Tout à fait inexact
2 = Inexact
3 = entre les deux
4 = Exact
5 = tout à fait exact T

o
u
t
 
à
 
f
a
i
t

i
n
e
x
a
c
t

T
o
u
t
 
à
 
f
a
i
t

e
x
a
c
t

Je lis souvent des périodiques consacrés à
des sujets scientifiques et/ou
technologiques.

1   2   3   4   5

Je regarde souvent des émissions télévisées
consacrées à la science et/ou à la technologie.

1   2   3   4   5

Je lis les articles du journal consacrés à la
science et/ou à la technologie. 1   2   3   4   5

Je suis très intéressé(e) par la science et la
technologie. 1   2   3   4   5
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14. Si vous deviez vous accorder une note sur 10 pour vos
connaissances en génétique, combien vous donneriez-
vous ? (Cochez la case qui correspond à votre réponse)

 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9    10   

15. Avez-vous des parents ou des amis qui ont de bonnes
connaissances en génétique ? (cochez)

1.  Oui   2.  Non   3.  Ne sait pas

Vous arrive-t-il de discuter de génétique ? (cochez)

1.  Oui   2.  Non

Dans votre travail, êtes-vous (ou étiez-vous) en contact
avec des informations relatives à la génétique ?
(cochez)

1.  Oui   2.  Non   3.  Pas d'application
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Les scientifiques réussissent toujours de mieux en à
modifier les caractéristiques génétiques de fleurs, de
plantes, de légumes, de fruits ou d'autres végétaux.
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de
manipulations génétiques de plantes. Pouvez-vous
indiquer dans quelle mesure vous estimez ces
interventions admissibles ? (Cochez la case qui
correspond à votre réponse)

16.

Cochez :

1 = PAS du tout admissible

2 = PAS admissible

3 = entre les deux

4 = plutôt admissible

5 = tout à fait admissible P
a
s
 
d
u
 
t
o
u
t

a
d
m
i
s
s
i
b
l
e

T
o
u
t
 
à
 
f
a
i
t

a
d
m
i
s
s
i
b
l
e

Je trouve qu'il est
admissible...

...de modifier les gènes des
oranges pour qu'elles ne
contiennent plus de pépins.

1   2   3   4   5

...de modifier les gènes de
cerises pour qu'elles soient
plus sucrées.

1   2   3   4   5

...de modifier les gènes de
fleurs à couper pour qu'elles
se conservent plus longtemps. 1   2   3   4   5

...de modifier les gènes des
pommes de terre pour qu'elles
absorbent moins de graisse en
friture.

1   2   3   4   5

...de modifier les gènes des
pommes de terre pour mettre au
point un vaccin contre la
diarrhée.

1   2   3   4   5

...de modifier les gènes du
maïs pour le rendre plus
résistant aux insectes
nuisibles. 

1   2   3   4   5

...de modifier les gènes du blé
pour le rendre plus résistant
aux pesticides.

1   2   3   4   5

...de modifier les gènes du riz
pour qu'il contienne plus de
vitamine A. 

1   2   3   4   5
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Nous avons donné ci-dessus quelques exemples de
manipulations génétiques possibles sur des plantes. On
peut se demander quels sont les risques et quelle est
l'utilité de ces manipulations.

Pouvez-vous indiquer ci-dessous dans quelle mesure vous
estimez que les manipulations génétiques de plantes
comportent des risques et dans quelle mesure elles sont
utiles ? (Cochez la case qui correspond à votre réponse)

17.

Cochez :

1 = très faible

2 = faible

3 = ni faible, ni élevé(e)

4 = élevé(e)

5 = très élevé(e) T
r
è
s
 
f
a
i
b
l
e

T
r
è
s
 
é
l
e
v
é
(
e
)

Je pense que le niveau de risque
des manipulations génétiques sur
des plantes est...

1   2   3   4   5

Je pense que l'utilité des
manipulations génétiques sur des
plantes est...

1   2   3   4   5

18. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les
affirmations suivantes ? (Cochez la case qui correspond
à votre réponse)

Cochez :
1 = PAS du tout d'accord
2 = PAS d'accord
3 = entre les deux
4 = d'accord
5 = tout à fait d'accord

P
a
s
 
d
u
 
t
o
u
t

d
'
a
c
c
o
r
d

T
o
u
t
 

à
 

f
a
i
t

d
'
a
c
c
o
r
d

Actuellement, il est trop
dangereux de se promener en rue
le soir.

1   2   3   4   5

Je ne sors que rarement seul(e),
car j'ai peur d'être attaqué(e)
et d'être volé(e). 

1   2   3   4   5

Quand on se trouve en rue le
soir, il faut être nettement
plus prudent.

1   2   3   4   5

Ces 10 dernières années, les
rues sont devenues moins sûres. 1   2   3   4   5

Le soir et la nuit, je n'ouvre
pas si on sonne à ma porte. 1   2   3   4   5

À notre époque, un système
d'alarme n'est plus un luxe
superflu.

1   2   3   4   5

Quand je pars en vacances, je
n'ose pas laisser ma maison sans
surveillance.

1   2   3   4   5
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19. Les scientifiques parviennent aussi à toujours
mieux manipuler les gènes des animaux. Vous
trouverez ci-dessous quelques exemples de
manipulations génétiques sur des animaux. Nous vous
demandons à nouveau si vous trouvez ces
manipulations admissibles ou non. (Cochez la case
qui correspond à votre réponse)
Cochez :
1 = PAS du tout admissible
2 = PAS admissible
3 = entre les deux
4 = admissible
5 = tout à fait admissible

P
a
s
 
d
u
 
t
o
u
t

a
d
m
i
s
s
i
b
l
e

T
o
u
t
 

à
 

f
a
i
t

a
d
m
i
s
s
i
b
l
e

Je trouve qu'il est
admissible...

...de manipuler les gènes de

poissons afin d'obtenir des poissons

plus grands pour la pêche sportive.

1   2   3   4   5

...de manipuler les gènes d'animaux

afin d'obtenir de la viande moins

grasse.

1   2   3   4   5

...de modifier les gènes d'animaux

pour qu'ils arrivent trois fois plus

vite à maturité.

1   2   3   4   5

...de cloner des animaux pour

assurer la reproduction d'espèces

menacées. 

1   2   3   4   5

...de manipuler les gènes d'animaux
afin de produire des médicaments
pour les humains.

1   2   3   4   5

...de manipuler les gènes de souris

afin de comprendre l'évolution d'une

maladie chez l'humain.
1   2   3   4   5

...d'insérer des gènes humains sur

un animal afin de produire des

organes qui pourront être

transplantés sur des humains.

1   2   3   4   5

...que les propriétaires d'un animal

familier qui meurt puissent en

obtenir un clone. 

1   2   3   4   5

...que des vaches, très bonnes

laitières, soient clonées.
1   2   3   4   5
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20. Nous avons donné ci-dessus quelques exemples de
manipulations génétiques possibles sur des animaux. On
peut se demander quels sont les risques et quelle est
l'utilité de ces manipulations. 

Pouvez-vous indiquer ci-dessous dans quelle mesure vous
estimez que les manipulations génétiques sur les animaux
comportent des risques et dans quelle mesure elles sont
utiles? (Cochez la case qui correspond à votre réponse)

Cochez :

1 = très faible

2 = faible

3 = ni faible, ni élevé(e)

4 = élevé(e)

5 = très élevé(e) T
r
è
s
 
f
a
i
b
l
e

T
r
è
s
 
é
l
e
v
é
(
e
)

Je pense que le niveau de risque
des manipulations génétiques sur
des animaux est...

1   2   3   4   5

Je pense que l'utilité des
manipulations génétiques sur des
animaux est...

1   2   3   4   5

21. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les
affirmations suivantes ? (Cochez la case qui correspond
à votre réponse)

Cochez :
1 = PAS du tout d'accord
2 = PAS d'accord
3 = entre les deux
4 = d'accord
5 = tout à fait d'accord

P
a
s
 
d
u
 
t
o
u
t

d
'
a
c
c
o
r
d

T
o
u
t
 

à
 

f
a
i
t

d
'
a
c
c
o
r
d

L'homme a detruit la nature. 1   2   3   4   5
Les parents n'éduquent plus
leurs enfants, ça va mal se
terminer.

1   2   3   4   5

Je plains les enfants qui
doivent grandir dans ce monde. 1   2   3   4   5

Les aliments que nous mangeons
ne sont plus du tout sains. 1   2   3   4   5

Les gens ne se soucient plus des
autres. 1   2   3   4   5

Avant, l'on vivait mieux que
maintenant. 1   2   3   4   5

L'avenir est très sombre. 1   2   3   4   5

Je suis optimiste vis-à-vis du
futur.

1   2   3   4   5

Je pense que la situation de ce
pays et du monde en général

1   2   3   4   5
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continuera à empirer.

22. Supposons que des produits génétiquement modifiés
soient mis en vente dans votre supermarché. Les
affirmations suivantes sont destinées à savoir si
vous achèteriez des aliments génétiquement
modifiés. (Cochez la case qui correspond à votre
réponse)
Cochez :
1 = tout à fait inexact
2 = inexact
3 = entre les deux
4 = exact
5 = tout à fait exact

T
o
u
t
 
à
 
f
a
i
t

i
n
e
x
a
c
t

T
o
u
t
 

à
 

f
a
i
t

e
x
a
c
t

SI DES FRUITS OU DES LÉGUMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
ÉTAIENT DISPONIBLES DANS MON SUPERMARCHÉ, J'EN
ACHÈTERAIS. 1   2   3   4   5

JE ME LAISSERAIS DAVANTAGE INFLUENCER PAR LE PRIX
QUE PAR LA MANIPULATION GÉNÉTIQUE DES PRODUITS.

1   2   3   4   5

SI DE LA VIANDE OU DES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE
GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS ÉTAIENT DISPONIBLES DANS MON

SUPERMARCHÉ, J'EN ACHÈTERAIS. 
1   2   3   4   5

Si un produit génétiquement
modifié a meilleur goût, j'en
achèterais certainement.

1   2   3   4   5

Je n'achèterais aucun aliment
génétiquement modifié avant
d'en connaître les risques. 1   2   3   4   5

Si mon supermarché propose des
produits génétiquement
modifiés, il doit clairement
l'indiquer sur l'étiquette.

1   2   3   4   5
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23. La génétique a également de nombreuses applications
en médecine. Nous vous demandons tout d'abord ce
que vous pensez des tests génétiques. Les tests
génétiques permettent notamment de vérifier si
quelqu'un est atteint d'une maladie génétique ou
s'il risque d'en être atteint dans le futur. 
Pouvez-vous indiquer si vous êtes d'accord avec les
affirmations suivantes au sujet des "tests
génétiques" ? (Cochez la case qui correspond à
votre réponse)
Cochez :
1 = PAS du tout d'accord
2 = PAS d'accord
3 = entre les deux
4 = d'accord
5 = tout à fait d'accord

P
a
s
 
d
u
 
t
o
u
t

d
'
a
c
c
o
r
d

T
o
u
t
 

à
 

f
a
i
t

d
'
a
c
c
o
r
d

Pour vérifier si les enfants
auxquels un couple donnera
naissance présentent un risque
accru de troubles génétiques, ce
couple devrait demander à subir
un test génétique. 

1   2   3   4   5

Les couples qui risquent d'avoir
un enfant souffrant de troubles
génétiques graves devraient être
incités à s'abstenir de faire
des enfants.

1   2   3   4   5

Pendant la grossesse, les
futures mamans devraient subir
un test afin de vérifier si leur
futur bébé ne risque pas de
souffrir de troubles génétiques.

1   2   3   4   5

Peu après la conception d'un
enfant, un test génétique peut
être utilisé afin de vérifier
quelle sera la couleur de ses
yeux. 

1   2   3   4   5

Peu après la conception d'un
enfant, un test génétique peut
être utilisé afin de vérifier
s'il sera beau.

1   2   3   4   5



[97]

Cochez :
1 = PAS du tout d'accord
2 = PAS d'accord
3 = entre les deux
4 = d'accord
5 = tout à fait d'accord

P
a
s
 
d
u
 
t
o
u
t

d
'
a
c
c
o
r
d

T
o
u
t
 

à
 

f
a
i
t

d
'
a
c
c
o
r
d

Les jeunes devraient subir un
test génétique afin de savoir
s'ils présentent un risque accru
de souffrir plus tard d'une
maladie génétique précise. 

1   2   3   4   5

Les parents ont le droit de
faire tester leurs enfants afin
de déceler des maladies
génétiques dont ils pourraient
peut-être souffrir plus tard.

1   2   3   4   5

Les informations obtenues par un
test génétique peuvent être
utilisées par les parents pour
décider d'un avortement si leur
futur bébé présente un handicap
grave.

1   2   3   4   5

24. Les scientifiques réussissent non seulement à détecter
des anomalies dans les gènes, mais aussi à réparer ces
anomalies. Les affirmations suivantes concernent de
telles interventions. 

Pouvez-vous indiquer dans quelle mesure vous estimez ces
interventions admissibles ? (Cochez la case qui
correspond à votre réponse)

Cochez :
1 = PAS du tout admissible
2 = PAS admissible
3 = entre les deux
4 = admissible
5 = tout à fait admissible P

a
s
 
d
u
 
t
o
u
t

a
d
m
i
s
s
i
b
l
e

T
o
u
t
 
à
 
f
a
i
t

a
d
m
i
s
s
i
b
l
e

Je trouve qu'il est
admissible...

...de modifier les gènes d'un
humain afin de soigner une
maladie généralement mortelle,
comme le cancer.

1   2   3   4   5

...de cloner de la peau chez un
patient atteint de brûlures afin
de lui fabriquer une nouvelle
peau.

1   2   3   4   5
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Cochez :
1 = PAS du tout admissible
2 = PAS admissible
3 = entre les deux
4 = admissible
5 = tout à fait admissible P

a
s
 
d
u
 
t
o
u
t

a
d
m
i
s
s
i
b
l
e

T
o
u
t
 
à
 
f
a
i
t

a
d
m
i
s
s
i
b
l
e

Je trouve qu'il est
admissible...

...de cloner les cellules du
foie d'une personne afin de
remplacer des cellules
détériorées.

1   2   3   4   5

...de créer des embryons humains
à des fins de recherche
médicale.

1   2   3   4   5

...de produire des copies d'un
humain afin d'en prélever les
organes vitaux pour sauver des
vies.

1   2   3   4   5

...de modifier les gènes d'un
second enfant afin de soigner un
premier enfant malade. 1   2   3   4   5

...d'aider, via des
manipulations génétiques, un
couple stérile à avoir des
enfants.

1   2   3   4   5

...de permettre, via des
manipulations génétiques, à un
couple de lesbiennes d'avoir des
enfants

1   2   3   4   5

...à fournir, à des parents sur
le point de perdre un enfant (ou
qui risquent de le perdre), un
clone de cet enfant.

1   2   3   4   5
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25. À l'avenir, la modification des gènes d'un humain pourra
ou pourrait servir à modifier ses caractéristiques
physiques et mentales. Pouvez-vous indiquer si vous
estimez ces interventions admissibles ? (Cochez la case
qui correspond à votre réponse)

Cochez :
1 = PAS du tout admissible
2 = PAS admissible
3 = entre les deux
4 = admissible
5 = tout à fait admissible

P
a
s
 
d
u
 
t
o
u
t

a
d
m
i
s
s
i
b
l
e

T
o
u
t
 

à
 

f
a
i
t

a
d
m
i
s
s
i
b
l
e

JE TROUVE QU'IL EST ADMISSIBLE...

...que des parents fassent
modifier les gènes d'un enfant à
naître pour être sûrs que cet
enfant soit un garçon ou une
fille.

1   2   3   4   5

...de modifier les gènes des
parents pour éviter que leur
enfant hérite d'une maladie
mortelle.

1   2   3   4   5

...de modifier les gènes des
parents pour éviter que leurs
enfants héritent d'une maladie
non mortelle, comme le diabète. 

1   2   3   4   5

...que des parents choisissent
le niveau d'intelligence de leur
enfant en faisant modifier ses
gènes.

1   2   3   4   5

...que des parents modifient le
niveau d'intelligence de leurs
enfants à naître en faisant
modifier leurs propres gènes.

1   2   3   4   5

...qu'un sportif de haut niveau
fasse modifier ses gènes afin
d'être plus musclé.

1   2   3   4   5

...que des parents fassent
modifier les gènes de leur
enfant à naître afin qu'il soit,
selon eux, plus beau.

1   2   3   4   5
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26. Nous avons donné ci-dessus quelques exemples de
manipulations génétiques possibles sur des humains. On
peut se demander quels sont les risques et quelle est
l'utilité de ces manipulations. 

Pouvez-vous indiquer ci-dessous dans quelle mesure vous
estimez que les manipulations génétiques d'humains
comportent des risques et dans quelle mesure elles sont
utiles ? (Cochez la case qui correspond à votre réponse)

Cochez :

1 = très faible

2 = faible

3 = ni faible, ni élevé(e)

4 = élevé(e)

5 = très élevé(e) T
r
è
s
 
f
a
i
b
l
e

T
r
è
s
 
é
l
e
v
é
(
e
)

Je pense que le niveau de risque
des manipulations génétiques sur
des humains est...

1   2   3   4   5

Je pense que l'utilité des
manipulations génétiques sur des
humains est...

1   2   3   4   5

27. Lorsque l'on subit un test génétique, on obtient des
informations génétiques. Les informations génétiques au
sujet d'un humain peuvent être utilisées pour plusieurs
choses. Elles peuvent non seulement être utiles pour les
médecins, mais aussi pour un employeur, pour les
assurances ou pour la police. Qu'en pensez-vous ?
(Cochez la case qui correspond à votre réponse)

Cochez :
1 = PAS du tout d'accord
2 = PAS d'accord
3 = entre les deux
4 = d'accord
5 = tout à fait d'accord P

a
s
 
d
u
 
t
o
u
t

d
'
a
c
c
o
r
d

T
o
u
t
 
à
 
f
a
i
t

d
'
a
c
c
o
r
d

Je trouve normal qu'un employeur
tienne à savoir si ses
travailleurs sont sensibles à
certains produits avec lesquels
ils risquent d'être en contact.

1   2   3   4   5

Je trouve normal qu'un employeur
tienne à savoir si ses
travailleurs sont, de par leurs
gènes, susceptibles de souffrir
de troubles particuliers.

1   2   3   4   5
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Cochez :
1 = PAS du tout d'accord
2 = PAS d'accord
3 = entre les deux
4 = d'accord
5 = tout à fait d'accord P

a
s
 
d
u
 
t
o
u
t

d
'
a
c
c
o
r
d

T
o
u
t
 
à
 
f
a
i
t

d
'
a
c
c
o
r
d

Je ne vois pas d'inconvénients à ce
qu'une compagnie d'assurances puisse
disposer des résultats de tests
génétiques effectués sur ses clients. 

1   2   3   4   5

Les compagnies d'assurance peuvent
demander, pour déterminer le montant
de ma prime, si je souffre d'un trouble
génétiquement determiné. 

1   2   3   4   5

Je trouve normal qu'une compagnie
d'assurances demande si, dans ma
famille proche, quelqu'un souffre d'un
trouble d'origine génétiquement
determiné. 

1   2   3   4   5

Je suis d'accord que des
informations au sujet des gènes
de chaque personne résidant en
Belgique soient stockées dans
une base de données et puissent
être consultées par des
autorités compétentes.

1   2   3   4   5

Je suis d'accord que les
informations génétiques
relatives à tous les criminels
soient stockées dans une base de
données et puissent être
utilisées pour une enquête.

1   2   3   4   5

Je suis d'accord que la police
emploie des informations
génétiques pour élucider un
crime. 

1   2   3   4   5
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28. Les affirmations suivantes sont destinées à connaître
votre point de vue par rapport aux réglementations en
matière de génétique. (Cochez la case qui correspond à
votre réponse)

Cochez :
1 = PAS du tout d'accord
2 = PAS d'accord
3 = entre les deux
4 = d'accord
5 = tout à fait d'accord P

a
s
 
d
u
 
t
o
u
t

d
'
a
c
c
o
r
d

T
o
u
t
 
à
 
f
a
i
t

d
'
a
c
c
o
r
d

Le danger résultant de
manipulations génétiques des
plantes, des animaux et des
humains est à ce point élevé que
des règles strictes doivent être
mises au point afin de
déterminer ce qui est autorisé
et ce qui ne l'est pas.

1   2   3   4   5

Les scientifiques ne sont pas
capables d’ évaluer totalement
les dangers liés aux
manipulations génétiques.

1   2   3   4   5

Les scientifiques n'ont aucune
prise sur les conséquences des
progrès scientifiques.

1   2   3   4   5

Quelles que soient les règles en
vigueur, les scientifiques qui
manipulent les gènes des
plantes, des animaux et des
humains continueront quand même
à faire ce qu'ils veulent.

1   2   3   4   5
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29. Vous trouverez ci-dessous une liste de domaines qui pourraient

être influencés à l'avenir par les connaissances en matière de

génétique. Pour chaque domaine, pensez-vous que ces

connaissances auront une influence positive ou négative à

l'avenir ? (Cochez la case qui correspond à votre réponse)

Cochez :
1 = influence très négative
2 = influence négative
3 = aucune influence
4 = influence positive
5 = influence très positive

I
n
f
l
u
e
n
c
e

t
r
è
s
 
n
é
g
a
t
i
v
e

I
n
f
l
u
e
n
c
e

t
r
è
s
 
p
o
s
i
t
i
v
e

Environnement 1   2   3   4   5

Fertilité humaine 1   2   3   4   5

Faim dans le monde 1   2   3   4   5

Santé 1   2   3   4   5

Sécurité 1   2   3   4   5

Variétés de fruits/légumes 1   2   3   4   5

Respect de la vie privée 1   2   3   4   5

Goût des aliments 1   2   3   4   5

Paix 1   2   3   4   5
30. Pouvez-vous indiquer dans quelle mesure chacun des

organismes ou pouvoirs publics ci-dessous est bien ou
mal placé pour élaborer des règles et des lois au sujet
de ce qui est admis vis-à-vis des gènes des plantes, des
animaux et des humains ? (Cochez la case qui correspond
à votre réponse)

Cochez :
1 = très mal placé(e)
2 = mal placé(e)
3 = entre les deux
4 = bien placé(e)
5 = très bien placé(e) T

r
è
s
 
m
a
l

p
l
a
c
é
(
e
)

T
r
è
s
 

b
i
e
n

p
l
a
c
é
(
e
)

Le gouvernement de la communauté

française
1   2   3   4   5

Le gouvernement belge 1   2   3   4   5

L'Union européenne 1   2   3   4   5

L'Organisation Mondiale de la Santé 1   2   3   4   5

Les comités d'éthique 1   2   3   4   5

Les mutuelles 1   2   3   4   5

Les associations de médecins 1   2   3   4   5
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Les représentants de l'industrie 1   2   3   4   5

Les représentants de la science 1   2   3   4   5
31. Supposons que des personnes ou des groupes adoptent des

positions au sujet des avantages et des risques de ce
que les scientifiques peuvent faire avec les gènes.
Pouvez-vous indiquer quelle confiance vous auriez dans
leurs positions ? (Cochez la case qui correspond à votre
réponse)

Cochez :
1 = pas la moindre confiance
2 = pas de confiance
3 = entre les deux
4 = confiance
5 = une confiance totale

P
a
s
 
l
a

m
o
i
n
d
r
e

c
o
n
f
i
a
n
c
e

Organisations de consommateurs 1   2   3   4   5

Entreprises voulant fabriquer
des produits dont les gènes ont
été manipulés

1   2   3   4   5

Organisations écologistes 1   2   3   4   5

Professeurs d'université 1   2   3   4   5

Médecins 1   2   3   4   5

Pouvoirs publics 1   2   3   4   5

Organisations agricoles 1   2   3   4   5

Diététiciens 1   2   3   4   5

Politiciens 1   2   3   4   5

Mutuelles 1   2   3   4   5

Comités d'éthique 1   2   3   4   5

Services de police 1   2   3   4   5

Compagnies d'assurance 1   2   3   4   5

Employeurs 1   2   3   4   5

Syndicats 1   2   3   4   5

L'homme/la femme de la rue 1   2   3   4   5

Journalistes 1   2   3   4   5

Organisations religieuses 1   2   3   4   5
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32. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les
affirmations suivantes ? (Cochez la case qui correspond
à votre réponse)

Cochez :
1 = PAS du tout d'accord
2 = PAS d'accord
3 = entre les deux
4 = d'accord
5 = tout à fait d'accord P

a
s
 
d
u
 
t
o
u
t

d
'
a
c
c
o
r
d

La situation est désormais devenue

tellement compliquée que je ne sais

plus ce que je dois faire.

1   2   3   4   5

La plupart des gens sont décevants

dès que l'on commence à les

connaître.

1   2   3   4   5

À l'heure actuelle, je ne comprends

plus où nous allons.
1   2   3   4   5

À l'heure actuelle, tout change si

vite que je ne sais plus très bien

comment je dois me comporter.

1   2   3   4   5

Tout a désormais tellement changé

que je ne sais plus très bien

comment les choses doivent être.

1   2   3   4   5

33. Les affirmations suivantes sont destinées à savoir
quelle importance vous accordez à des facteurs qui
peuvent avoir une influence positive sur votre santé.
(Cochez la case qui correspond à votre réponse)

Cochez :
1 = tout à fait inexact
2 = inexact
3 = entre les deux
4 = exact
5 = tout à fait exact T

o
u
t
 
à
 
f
a
i
t

i
n
e
x
a
c
t

JE FAIS CONTRÔLER MA TENSION TOUS LES 12
MOIS. 1   2   3   4   5

JE ME LAVE LES DENTS AU MOINS DEUX FOIS PAR
JOUR. 1   2   3   4   5

JE NE MANGE PAS TROP DE GRAISSES ANIMALES. 1   2   3   4   5
JE NE MANGE PAS TROP DE SUCRE. 1   2   3   4   5
JE DORS AU MOINS SEPT À HUIT HEURES PAR

NUIT. 1   2   3   4   5

Je fais régulièrement du sport. 1   2   3   4   5
Je ne bois pas trop de café. 1   2   3   4   5
Je ne bois pas trop d'alcool. 1   2   3   4   5
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34. Les affirmations suivantes concernent les possibilités
et les problèmes de la science. Quel est votre avis au
sujet des affirmations suivantes ? (Cochez la case qui
correspond à votre réponse)

Cochez :
1 = PAS du tout d'accord
2 = PAS d'accord
3 = entre les deux
4 = d'accord
5 = tout à fait d'accord P

a
s
 
d
u
 
t
o
u
t

d
'
a
c
c
o
r
d

Les progres obtenus par la
science sont surestimés.

1   2   3   4   5

La science, la technique et la
technologie offriront davantage
de possibilités pour la
prochaine génération.

1   2   3   4   5

La science et la technologie
rendent notre vie plus saine.

1   2   3   4   5

La science et la technologie
rendent notre vie plus facile et
plus confortable.

1   2   3   4   5

Les avantages offerts par la
science sont supérieurs à ses
conséquences négatives.

1   2   3   4   5

La science change trop
rapidement notre vie.

1   2   3   4   5

Plus j'en apprends sur la
science et plus je me fais du
souci.

1   2   3   4   5

La science et la technologie
apportent une contribution
précieuse à la société.

1   2   3   4   5

Je ne saisis pas l'utilité de
toutes les activités
scientifiques actuelles.

1   2   3   4   5

On dirait que les scientifiques
essaient de nouvelles choses
sans réfléchir à leurs risques
potentiels.

1   2   3   4   5

Nous faisons trop souvent
confiance à la science et pas
assez aux sentiments ou à la
foi.

1   2   3   4   5

Les scientifiques tentent
beaucoup trop de tout régler à
leur manière. 

1   2   3   4   5

Les scientifiques ont tendance à
se prendre pour dieu.

1   2   3   4   5
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Cochez :
1 = PAS du tout d'accord
2 = PAS d'accord
3 = entre les deux
4 = d'accord
5 = tout à fait d'accord P

a
s
 
d
u
 
t
o
u
t

d
'
a
c
c
o
r
d

La science et la technologie ont
déjà fait plus de mal que de
bien.

1   2   3   4   5

Les scientifiques feraient mieux
de laisser la nature suivre son
cours.

1   2   3   4   5

35. Vous trouverez ci-dessous une série de comportements ou
d'actes humains. Pouvez-vous indiquer dans chaque cas
dans quelle mesure vous les trouvez acceptables ?
(Cochez la case qui correspond à votre réponse)

Cochez :
1 = jamais acceptable
2 = généralement pas acceptable
3 = entre les deux
4 = parfois acceptable
5 = toujours acceptable

J
a
m
a
i
s

a
c
c
e
p
t
a
b
l
e

Homosexualité 1   2   3   4   5

Prostitution 1   2   3   4   5

Suicide 1   2   3   4   5

Avortement 1   2   3   4   5

Euthanasie (le fait d'aider un

malade incurable à mourir) à la

demande du patient

1   2   3   4   5

Euthanasie à la demande de la

famille (p.ex. dans le cas d'un

patient se trouvant depuis longtemps

dans le coma)

1   2   3   4   5

Divorce 1   2   3   4   5

Les relations sexuelles entre jeunes

de moins de 15 ans (donc pas avec un

adulte)

1   2   3   4   5

Le don de son corps ou de ses

organes, en cas de décès, pour la

recherche scientifique

1   2   3   4   5

Le don de ses organes, en cas de

décès, pour des transplantations

d'organes

1   2   3   4   5

Les mères célibataires 1   2   3   4   5
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36. L'on est souvent membre de diverses associations, comme
une mutuelle, Amnesty International, un syndicat, une
fédération de pensionnés, une association familiale, un
club de sport, un club de loisirs, etc.

De combien d'associations êtes-vous membre actif ?
"Actif" suppose que vous avez pris part à au moins une
activité au cours de l'année écoulée (complétez).

 associations

À combien de réunions (activités, etc.) d'associations
avez-vous pris part au cours des 4 dernières semaines ?
(complétez)

 réunions

Faites-vous partie d'une association écologiste ou de
défense des droits des animaux ? (cochez)

2.  oui   2.  non

37. Pour quel parti politique voteriez-vous si des élections
pour la Chambre des Représentants étaient organisées
demain ? (cochez)

1.  PS

2.  MR

15.  ECOLO

16.  CDH

17.  FN

18.  CDF

19.  Vote blanc

20.  Non valide

21.  Autre : …………………………………………………………………………………………
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38. Parmi les chaînes suivantes, laquelle trouvez-vous la
meilleure et laquelle est la pire ? Il n'est pas facile
de ne donner qu'une réponse dans ces deux cas, mais nous
aimerions que vous essayiez. Si vous ne regardez presque
jamais la TV, vous pouvez aussi l'indiquer. (cochez)

                        La meilleure       La pire

1. RTBF                                         

2. La 2                                         

3. RTL-TVI                                      

4. Club RTL                                     

5. TF1                                          

6. France 2                                     

7. FR3                                          

8. ARTE                                         

6. Chaîne régionale                             

7. Chaîne dans une autre langue                  

8. Je ne regarde presque jamais la TV   



[110]

Nous vous remercions de tout cœur d'avoir complété ce
formulaire, et nous espérons que vous utiliserez l'enveloppe ci-
jointe pour nous renvoyer, à nos frais, votre opinion. La forme
adoptée par le questionnaire vous a peut-être donné
l'impression de ne pas pouvoir assez nuancer vos réponses.
Pour compenser cette impression, vous pouvez employer la
page ci-dessous pour nuancer vos réponses ou formuler des
remarques au sujet des thèmes abordés. Nous espérons que
vous exploiterez cette possibilité. Nous tiendrons compte de vos
remarques lors de notre analyse. Une fois de plus, merci de tout
cœur !
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