CODELIJST TBO 2011 (met toelichting)
0000 Persoonlijke verzorging, ongespecificeerd
0110 Slapen ongespecificeerd
Slapen: overdag en ’s nachts. Let op: uitrusten is code 5310.
0120 Ziek in bed
Hieronder valt ook het liggen in het ziekenhuis, of bejaarden die het bed niet meer
uitkomen
0130 Wakker in bed, niet ziek (niet in slaap kunnen vallen)
0190 Slapen overig
0200 Eten ongespecificeerd
Let op: eten koken valt onder code 3000 e.v. Tafel dekken is code 3111
0210 Maaltijd nuttigen, ongespecificeerd
0211 Maaltijd nuttigen, thuis
0212 Maaltijd nuttigen, bij anderen thuis
0213 Maaltijd nuttigen op werk, school
0214 Maaltijd nuttigen in horecagelegenheid (café, restaurant etc.)
0219 Maaltijd nuttigen, overige
0220 Snack, tussendoortje nuttigen, ongespecificeerd
0221 Snack, tussendoortje nuttigen, thuis
0222 Snack, tussendoortje nuttigen, bij anderen thuis
0223 Snack, tussendoortje nuttigen op werk, school
0224 Snack, tussendoortje nuttigen in horecagelegenheid (café, restaurant etc.)
0229 Snack, tussendoortje nuttigen, overige
0230 Iets drinken, ongespecificeerd
0231 Iets drinken, thuis
0232 Iets drinken, bij anderen thuis
0233 Iets drinken op werk, school
0234 Iets drinken in horecagelegenheid (café, restaurant etc.)
0239 Iets drinken, overige
0290 Eten en drinken, overige
hieronder valt ook gebruik van drugs/verdovende middelen
0300 Overige persoonlijke verzorging, ongespecificeerd
0310 Wassen en aankleden, ongespecificeerd
0311 Douchen, in bad
0312 Tanden poetsen
0313 Scheren
0314 Opmaken, haren kammen,haren verven thuis
0315 Kleren aantrekken, uitzoeken
0319 Overige wassen en aankleden
Zoals handen wassen

0320 Medische verzorging
Zoals zorg voor eigen gezondheid,medicijnen innemen, ontvangen zorg door een
familielid of bekende, insuline-injectie Let op: betaalde medische verzorging (zoals
doktersbezoek) valt onder 3630 e.v.
0330 Persoonlijke zorg, privé
Hieronder valt ook toiletbezoek, sauna
, naar bed gaan en uit bed komen, opstaan. Alle activiteiten die in het dagboek als
‘privé’ of ‘persoonlijk’ staan beschreven, intimiteit, seksuele activiteiten. Let op:
betaalde diensten vallen onder code 3630 e.v.
0390 Overige persoonlijke verzorging (onder zonnebank)

1000 Ongespecificeerd betaald werk
Betaald werk omvat:
1. Daadwerkelijk gewerkte uren tijdens normale werktijden
2. Overwerk
3. Tijd die wordt doorgebracht op de werklokatie, zoals het voorbereiden van de
werkplaats, onderhoud en reparaties, voorbereiden en schoonmaken van gereedschap
etc.
4. Tijd die op de werklokatie wordt doorgebracht in afwachting van werk. Dit kan
voorkomen bij gebrek aan werk, uitgevallen apparatuur of ongevallen.
5. De korte pauzes op de werkplaats, zoals thee- en koffiepauzes
Let op: woon-werkverkeer valt onder code 9100 (verplaatsing van/naar werk)
Let op: Onbetaalde opleidingsgerelateerde praktijktraining / leerlingschap vallen onder code
2110 (aanwezig in klas, college). Betaalde stage/training valt wel onder betaald werk.
Let op: vrijwilligerswerk valt onder code 4100 e.v. (vrijwilligerswerk)
1100 Hoofd (belangrijkste) werkkring en tweede of andere werkkring
1110 Betaald werk op de werkplek (ongespecificeerd)
1111 Betaald werk op werkplek (thuis)
Hieronder valt o.a. ook werk dat naar huis is meegenomen en het telefoneren voor het
werk vanuit huis.
1112 Betaald werk op werkplek (elders)
1120 Koffiepauzes en andere pauzes onder werktijd
1130 Cursus, studie onder werktijd
1190 Overig werkkring
1200 Activiteiten gerelateerd aan betaald werk (ongespecificeerd)
Alle activiteiten die samenhangen met eigen werk, maar niet het daadwerkelijke werken
betreffen dat onder 1100 e.v. is opgenomen.
1210 Lunchpauze (niet onder werktijd)
Let op: als het dagboekje niet vermeldt wat de respondent tijdens de lunchpauze deed, dan
wordt code 1210 als hoofdactiviteit vermeld. Als de activiteit wel vermeld is, dan krijgt de
activiteit de betreffende code bij hoofdactiviteit en wordt de code 1210 voor lunchpauze als
nevenactiviteit gecodeerd.
Voorbeeld:
Hoofdactiviteit
Nevenactiviteit
Betaald werk (1110)
Lunchpauze: lunch gegeten (0213)
1210
Lunchpauze: lunch gegeten (0213)
1210
Lunchpauze: winkelen (3610)
1210
1220 Werk zoeken (solliciteren, sollicitatiebrief schrijven, uitzendbureau)

1290 Overige activiteiten gerelateerd aan betaald werk
Zoals omkleden voor/na het werk op de werkplek en het bezoeken van een toekomstige
werkplek.

2000 Studie, ongespecificeerd
2100 School, universiteit, ongespecificeerd
2110 Aanwezig bij/in klas, les, lezing, colleges
Betreft ook laboratoriumwerk, onbetaalde praktijktraining en het het beginnen van
de les (als geen andere activiteit is genoemd). Let op: bevat geen lunchpauzes en
langere vrije periodes. Die moeten gecodeerd worden naar de daadwerkelijke
activiteit
2120 Huiswerk maken (ongespecificeerd)
2121 Huiswerk maken (thuis)
2122 Huiswerk maken (op school, universiteit)
2123 Huiswerk maken (elders)
2130 Pauze, tussenuur op school, universiteit
2190 Overige activiteiten behorend bij school of universiteit
Zoals excursie, schoolreisje en bezoek aan studiecoördinator
2200 Studie, cursus in vrije tijd, ongespecificeerd
2210 Studie, cursus in de vrije tijd
Let op: dit betreft niet de studie/cursus tijdens werktijd. Die zijn opgenomen onder
code 1130. (cursus, studie onder werktijd)
Voorbeelden zijn: muziekles, schildercursus, rijlessen, taalcursus, administratieve
cursus
2220 Lezing
2290 Studie, cursus in de vrije tijd (overige)

3000 Huishouden en zorg voor gezin, ongespecificeerd
Voorbeelden: het ‘huishouden’ doen, ‘buiten aan het werk’
Let op: Dit omvat werk voor het eigen huishouden van de respondent. Dit kan tegelijk ook
werk voor een ander huishouden zijn. Als het werk echter alleen voor een ander huishouden
is, dan is de code 4200 e.v. (hulp in ander huishouden).
Alle betaalde activiteiten die met werk samenhangen, vallen onder 1000 e.v.
(hoofdwerkkring), zoals werkzaamheden voor het familiebedrijf. Ook als er hulp wordt
geboden aan een familielid in een familiebedrijf is de code 1110 (betaald werk op werkplek)
3110 Eten of drinken klaarmaken of –zetten, (flesvoeding maken)
3111 Tafel dekken
3112 Zelf warme maaltijd koken
3113 Voorgekookte maaltijd opwarmen
3119 Eten of drinken klaarmaken of zetten, overige
3120 Bakken
3130 Afwassen, afruimen, vaatwasser inruimen/leeghalen
3140 Eten conserveren (invriezen/inmaken)
3190 Overige maaltijd (voor-)bereiden
3200 Huishouden, schoonmaken, ongespecificeerd
3210 Woning (binnen) schoonmaken, ongespecificeerd
3211 Stoffen, stofzuigen
3212 Vloer soppen, badkamer, WC schoonmaken
3213 Ramen lappen, zemen
3214 Meubels poetsen, vloer in de was, koper poetsen
3215 Spulletjes opruimen, inpakken, opruimen, keuken opruimen.
3216 Bed verschonen, opmaken
3219 Woning (binnen) schoonmaken, overige
3220 Erf, tuin, oprit, stoep schoonmaken
Voorbeelden: tuinmeubilair schoonmaken, muren met hogedrukspuit gereinigd,
bladeren harken
3230 Verwarming, water
Voorbeelden: boiler controleren, hout hakken en verzamelen voor de haard
3240 Diverse huishoudelijke zaken
Voorbeelden: muizeval zetten, gordijnen ophangen, post uit brievenbus halen, brief
posten, koffers inpakken voor een reis, kleren klaarleggen voor de volgende dag,
foto’s ophangen, bloemen water geven, kado’s inpakken,spullen uit auto halen.
Auto afsluiten, sportspullen inpakken, lege flessen wegbrengen 3610+10,tent opzetten.
3290 Huishouden, schoonmaken overige
3300 Kleding fabricage en onderhoud, ongespecificeerd
3310 Kleren wassen, was ophangen, was opbergen, wasserette
Voorbeelden: handwassen, wasmachine in- en uitruimen, was ophangen, was sorteren
3320 Strijken
3330 Kleren en overig textiel maken, handwerken, borduren, breien.

Let op: omvat alleen het maken van nieuwe kleding, niet het repareren van kleren.
Omvat ook het maken van bijv. gordijnen, het gebruiken van naaimachine, tapijt
weven.
3390 Kleding fabricage en onderhoud, overig
Voorbeelden: het repareren van kleren en schoenen, poetsen van schoenen, rits
vervangen etc. (naaien)
3400 Tuinieren en zorg voor dieren, ongespecificeerd
Dit omvat activiteiten die niet te maken hebben met landbouw en veeteelt (boerderij).
Boederijwerk (betaald) valt onder betaald werk (code 1100 e.v.) Vrijwilligerswerl
voor landbouw en veeteelt valt onder code 4220 (hulp bij betaald werk en
boerenbedrijf).
3410 Tuinieren, planten verzorgen
Omvat ook eigen groente en fruit telen, grasmaaien, onkruid wieden etc.
Let op: binnenplanten verzorgen valt onder code 3240 (diverse huishoudelijke zaken)
Let op: bladeren harken valt onder code 3220 (erf, tuin schoonmaken)
3420 Beesten verzorgen (paard, geit, etc)
Omvat ook: houden van bijen, onderhouden van eigen paard, kippen, konijnen etc.
3430 Huisdieren verzorgen (poes, hamster, hond, vis)
Omvat ook het bezoeken van de dierenarts met het huisdier
3440 Hond uitlaten
Omvat ook andere buitenactiviteiten met huisdieren
3490 Tuinieren en zorg voor dieren, overige
3500 Doe het zelf en onderhoud, ongespecificeerd (klussen in huis)
3510 Bouw/renovatie huis, tweede huis, schuur, garage
Definitie: grote veranderingen aan het huis, zoals het bouwen van een nieuw huis of
grote uitbreiding/wijziging, zoals het renoveren van de badkamer.
Let op: werken aan de boerderij valt onder betaald werk (code 1110 e.v.)
3520 Onderhoud en reparaties aan woning en bijgebouwen
Voorbeelden: reparatie van het dak, schilderwerk, vloerbedekking leggen
3530 Onderhoud en reparatie huishoudelijke goederen en gereedschap
Definitie: het maken en repareren van meubilairi en huishoudelijke goederen.
Voorbeelden: lamp verwisselen, speelgoed repareren, klok gelijk zetten/opwinden,
accu van telefoon opladen, keukenmessen slijpen
3540 Onderhoud en reparatie van vervoermiddelen, ongespecificeerd
3541 Onderhoud en reparatie aan auto
alle onderhoud en reparatie die door de persoon zelf gedaan zijn.
Let op: auto onderhoud en APK-keuring vallen onder code 3620 (commerciële en
administratieve diensten)
3542 Onderhoud en reparatie aan fiets of bromfiets
3549 Onderhoud en reparatie van vervoermiddelen overige
3590 Doe het zelf en onderhoud, overige
3600 Winkels en diensten, ongespecificeerd
Waarvoor bezoek aan winkels, organisaties wordt afgelegd.
Let op: Het regelen van diensten vanuit huis (bijvoorbeeld bellen met organisaties)
valt onder code 3710 e.v. (huishouden organisatie)
3610 Boodschappen,winkelen gespecificeerd (boodschappen met fiets 3610 + 10) Wanneer
activiteit en het vervoermiddel in één activiteit staan, dan wordt de activiteit als activiteit en

niet als verplaatsing gecodeerd. Her vervoermiddel wordt niet gecodeerd, maar wel de locatie.
Dus: 3610 + 10
3611 Dagelijkse boodschappen (levensmiddelen etc.)
3612 Winkelen, kopen van kleren, kado’s, huishoudelijke goederen, planten kopen.
3613 Meubelboulevard, kopen van meubelen en huisinrichting
3614 Autoboulevard, kopen van (gebruikte) auto
3619 Boodschappen, winkelen overig
Hieronder valt ook benzine tanken, eten afhalen, markt
3620 Commerciële en administratieve diensten, ongespecificeerd
3621 Juridische en financiële diensten (bank, postkantoor, makelaar, verzekeraar, notaris,
financieel adviseur, advocaat)
3622 Bestuurlijke diensten (gemeente, wooncorporatie)
3623 Commerciële diensten (reisbureau, garage, schoenmaker,prijslijst opgehaald,fotoshoot)
fiets huren, opticien.
3630 Persoonlijke diensten, ongespecificeerd
3631 In verband met gezondheid (dokter, arts, fysiotherapeut, tandarts, ziekenhuis)
3632 In verband met uiterlijk (kapper, manicure, schoonheidspecialist, pedicure)
3633 Sauna, welness
3639 Persoonlijke diensten, overige (boete politie)
3690 Winkels en diensten, overige
Voorbeeld: wachten terwijl mijn vrouw winkelde
3710 Huishouden organisatie, ongespecificeerd (brief posten mogelijk als nevenactiviteit)
3711 Administratie bijwerken, betalingen doen
3712 Belastingen, hypotheken en verzekeringen
3713 Boodschappenlijstjes maken
3714 Boodschappen opruimen,boodschappen opbergen.
3716 Teleshoppen, bankieren, aankopen via internet
3719 Huishouden organisatie overig
Voorbeeld: feest gepland en georganiseerd, vakantie plannen, eten bestellen.
3800 Zorg voor kinderen, ongespecificeerd
Zorg die wordt gegeven door ouders en door kinderen die voor broer/zus zorgen.
Kinderen opgehaald.
Let op: een ‘kind’ is maximaal 17 jaar oud.
Let op: het zorgen voor kinderen uit een ander huishouden valt onder code 4230 (hulp
voor eigen kinderen in ander gezin) of code 4240 (hulp bij zorg voor kinderen,
oppassen, in ander gezin)
3810 Verzorging en toezicht houden, ongespecificeerd
3811 Eten geven .
3812 Wassen, aankleden
3813 Naar bed brengen, uit bed halen.
3819 Verzorging en toezicht houden, overige
Voorbeeld: kinderen in speeltuin, of eigen tuin, in de gaten houden. Mijn baby in mijn
armen houden, bij zoon of dochter in bed liggen.
3820 Hulp bij school en huiswerk

3830 Voorlezen, spelen en praten met kind
Let op: broers en zussen die met elkaar praten valt onder 5110 (praten met
huisgenoten). Broers en zussen die samen spelen valt onder 7320 e.v.
(gezelschapsspellen etc)
Let op: televisie kijken met kinderen valt onder 8210 e.v. (televisie kijken)
3840 Kind vergezellen, begeleiden tijdens activiteit kind
Voorbeeld: met kind meegaan naar de dokter. Wachten op kind bij sport, muziekles
etc. (als er geen andere activiteit is aangegeven).
Omvat ook: praten met leraar, bezoeken babysitter, ouderavond op school, diploma
uitreiking van kind
3890 Zorg voor kinderen, overig
Voorbeelden: kinderen geholpen, geluisterd terwijl dochter thuis piano speelde,
3910 Fysieke zorg voor een afhankelijke volwassen huisgenoot
Let op: zorg voor personen uit andere huishoudens valt onder code 4200 e.v. (hulp
ander huishouden).
Let op: huishoudelijk werk wordt normaal gecodeerd. Dus bijvoorbeeld koken voor
een gezinslid is code 3112 (warme maaltijd koken)
3920 Andere zorg voor een afhankelijke volwassen huisgenoot
Zorg/toezicht binnen en buiten.
Voorbeelden: Met een volwassen huisgenoot naar de dokter gaan. Wachten bij een
zorgcentrum (als geen andere activiteit genoemd is). Geven van mentale zorg, advies.
Ook: spreken met de dokter, hulp etc.
3990 Hulp aan een niet afhankelijke volwassen huisgenoot
Voorbeelden: haar knippen van echtgenoot, masseren van echtgenoot, zorgen voor
tijdelijk zieke partner.

4000 Vrijwilligerswerk, hulp, vergaderingen en religie ongespecificeerd
4100 Vrijwilligerswerk voor/in een organisatie ongespecificeerd
Let op: informele hulp aan andere huishoudens valt onder code 4210 e.v.
4110 Vrijwilligerswerk voor een organisatie ongespecificeerd
4111 Jeugdwerk
4112 School
4113 Verzorging
4114 Sportvereniging, ledenvergadering sportvereniging(actief lid) anders 4310
4115 Hobbyvereniging(administratie volkstuinvereniging).
4116 Cultuur, muziekvereniging
4117 Kerk, moskee, levensbeschouwelijke organisatie
4118 Vakbond
4119 Politieke partij
4120 Rechtshulporganisatie
4121 Woonorganisatie
4122 Buurt
4123 Milieu- en natuurorganisaties
4124 Mensenrechten en internationale hulp
4129 Vrijwilligerswerk voor een organisatie, overig
4210 Hulp bij bouwen en reparaties in ander huishouden
hulp in ander huishouden bij bouwen van een huis, repareren van een auto en andere
activiteiten die vallen onder activiteitencode 3500-3590.
Voorbeelden: geholpen bij repareren van het dak van de buren, speelgoed voor de
kleinkinderen gemaakt.
4220 Hulp bij betaald werk en boerenbedrijf in ander huishouden
Onbetaald werk door de respondenten aan een persoon in een ander huishouden bij het
betaalde werk van die persoon, of aan een ander huishouden met boerderij-activiteiten
Voorbeelden: geholpen bij het melken, mijn zus geholpen met het opruimen van haar
kantoor
4230 Hulp voor eigen kinderen die in een ander gezin wonen
Hulp in een ander huishouden bij activiteiten die vallen onder codes 3810-3890
(verzorging) wanneer dit betrekking heeft op een eigen kind t/m 17 jaar dat in een
ander huishouden woont.
Voorbeeld: in het weekend gezorgd voor eigen kind dat bij ex-partner woont.
4240 Hulp bij zorg voor kinderen, oppassen in ander huishouden
Hulp in een ander huishouden bij activiteiten die vallen onder codes 3810-3890
(verzorging). Niet voor eigen kinderen in ander huishouden (dat is code 4230)
Voorbeeld: onbetaald babysitten, opgepast op kleinkinderen
4250 Hulp aan volwassene in ander huishouden
Zorg en hulp aan een volwassene en andere activiteiten die ook zijn inbegrepen in
codes 3910-3990.
Voorbeelden: met mijn moeder naar de dokter gegaan, mentale steun aan een vriend
gegeven, bezoek aan bejaardenhuis afgelegd.
4290 Andere hulp aan ander huishouden

Hulp aan ander huishouden met activiteiten die zijn inbegrepen in categorieën 3100
e.v. (Eten bereiden etc.), 3200 e.v. (huishouden, schoonmaken), 3300 (kleding
fabricage etc.), 3400 (tuinieren en zorg voor dieren), 3600 (winkels en diensten) of in
3711 e.v. (huishouden organisatie)
Let op: het begeleiden van een volwassene naar de dokter valt onder code 4250
Voorbeeld: gekookt voor mijn bejaarde vader, afgewassen tijdens bezoek ouders, hond
van buren eten gegeven, met de buurman een auto gekocht, planten water gegeven bij
een vriend.
4300 Participatorische activiteiten. Ongespecificeerd
4310 Vergaderingen bijwonen (als lid of belanghebbende)
Let op: ouderavond bijwonen valt onder code 3840 (kind vergezellen)
4320 Religieuze activiteiten ongespecificeerd
4321 Bijwonen dienst, zondagsschool, levensbeschouwelijke organisatie
Let op: zingen in een koor valt onder 7117 (zingen)
4322 Bidden, bijbel of koran lezen.
4323 Activiteit als ouderling, diaken etc.
4324 Huwelijk-, begrafenis-, crematie-, of doopceremonies
Let op: het feest na een huwelijksceremonie valt onder code 5130 e.v. (feesten)
4329 Religieuze activiteiten overig
4390 Participatorische activiteiten, overig
Voorbeelden: stemmen bij verkiezingen, bloed geven, getuigen in de rechtbank.

5000 Sociaal leven en vermaak, ongespecificeerd
5100 Sociaal leven, ongespecificeerd
5110 Praten met huisgenoten
Let op: ouders die met kind praten valt onder code 3830 (voorlezen, spelen en praten
met kind)
Voorbeelden: gepraat met mijn broer, ruzie gemaakt met mijn grote zus, afscheid
genomen van gezin.
5120 Op visite gaan en visite krijgen, ongespecificeerd
Let op: de respondent wordt gevraagd om de activiteiten te beschrijven die worden
gedaan tijdens het bezoek. Deze activiteiten worden als hoofdactiviteit gecodeerd. De
code 5120/5121/5122 wordt gebruikt als nevenactiviteit. Als er verder geen activiteit
vermeld staat, is de code 5120/5121/5122 de hoofdactiviteit.
5121 Visite krijgen thuis,bezoek uitlaten, uitzwaaien bezoek.
5122 Op visite gaan, bij anderen thuis, op bezoek bij ouders, op bezoek in

5130 Feesten en partijen, ongespecificeerd
Let op: bijeenkomsten in , moskee etc., vallen onder categorie 4320 e.v. (religieuze
activiteiten)
5131 Feesten en partijen thuis
5132 Feesten en partijen bij andere mensen thuis
5133 Feesten en partijen op andere locatie dan bij iemand thuis
5139 Feesten en partijen, overige
5140 Telefoon, ongespecificeerd
Let op: telefoongesprekken met instanties, winkels etc, vallen onder code 3710 e.v.
(huishouden organisatie)
5141 Gesprek via vaste telefoon
5142 Gesprek via mobiele telefoon
5143 SMS, MMS, i-mode en internet via mobiel(1 toevoegen), pingen+1
5144 Spelletjes via mobiel, ringtones opvragen
5149 Telefoon overige
5190 Overig sociaal leven, ongespecificeerd
Samen met gezinsleden, familie, vrienden etc. (zaak bekijken bij vriend)
Voorbeelden: gesprek met buurman, buiten met vrienden, samen met vrienden gepraat.
5191 Uitgaan (geen specifiek feest of uitvoering)
5200 Vermaak en cultuur, ongespecificeerd
Als deelnemer, toeschouwer
5210 Bioscoop
Let op: kaartje kopen valt onder winkelen (3610 e.v.) en bestellen van kaartje valt
onder 3710 e.v.
5220 Theater, concert, toneel, cabaret, opera, ballet, dance-event
5230 Kunstexposities en musea

5240 Bibliotheek ongespecificeerd
5241 Boeken lenen
5242 Gebruik pc/internet
5249 Bibliotheek overige
Let op: studeren in bibliotheek valt onder 2120 e.v. (huiswerk maken) of 2210 (studie
in vrije tijd)
5250 Sportwedstrijden (als bezoeker) ongespecificeerd (voetballen kijken)
5251 Sportwedstrijden (als bezoeker), betaald voetbal
5252 Sportwedstrijden (als bezoeker), amateur voetbal
5259 Sportwedstrijden (als bezoeker), overige
Let op: sportwedstrijden op tv kijken valt onder 8211 (sportprogramma kijken)
5260 Uitstapjes, ongespecificeerd
5261 Pretpark, dierentuin
5262 Strand , zwembad
5263 Historische bezienswaardigheid
5264 Stadsuitje
5265 Kermis
5266 Toeren met de auto
5269 Uitstapjes, overige
5290 Overige vermaak en cultuur
5310 Uitrusten
Niets doen, nadenken, gewoon zitten, rusten, wachten, mediteren, roken, baden,
praten met huisdier, ‘mensen kijken’etc, kat aaien.
Let op: wachten terwijl een gezinslid winkelt wordt gecodeerd als 3690
Let op: wachten voor doktersbezoek, tandarts, in de rij voor de bank etc. wordt in
dezelfde categorie gecodeerd als de activiteit waar het bij hoort.
Let op: wachten op de bus wordt met de betreffende reiscode gecodeerd.

6000 Sport en lichaamsbeweging, ongespecificeerd
6100 Actieve vrijetijdsbesteding, ongespecificeerd
6110 Wandelen, wandeltochten, nordic walking
Let op: hond uitlaten is code 3440
6120 Joggen, hardlopen
6130 Fietsen, mountainbiken, skaten, skeeleren, skiën, langlaufen ongespecificeerd
6131 Fietsen (recreatief)
6132 Wielrennen, mountainbiken (sportief)
6133 Skeeleren
6134 Skateboarden
6135 Schaatsen
6136 Alpine skiën, langlaufen, snowboarden
6139 Fietsen, mountainbiken, skaten, skeeleren, skiën, langlaufen, overig
6140 Balsporten, ongespecificeerd
6141 Voetbal
6142 Hockey
6143 Tennis
6144 Golf
6149 Overige balsporten
6150 Turnen, fitness, gymnastiek,hometrainer
6160 Zwemmen, watersporten, ongespecificeerd
6161 Zwemmen, baantjes trekken, aquajogging
6162 Zeilen
6163 Surfen, kitesurfen
6164 Kanoën, roeien
6169 Zwemmen, watersporten, overig
6190 Overige
6200 Actieve productieve activiteiten, ongespecificeerd
6210 Vissen en jagen
6220 Zoeken en plukken (vruchten, paddenstoelen, kruiden)
6290 Actieve productieve activiteiten, overige
6310 Sportgerelateerde activiteiten
Activiteiten gerelateerd aan sport en lichaamsbeweging. Zoals het voorbereiden voor
sport, het omkleden in het sportcentrum. Reizen valt hier niet onder en ook het sporten
zelf niet.
Let op:, klaarleggen spullen thuis wordt gecodeerd onder 3240 (diverse huishoudelijke
zaken)

7000 Hobby en computeren, ongespecificeerd
7100 Kunst, amateurkunst en hobbies, ongespecificeerd
7110 Kunst, ongespecificeerd
7111 Schilderen
7112 Beeldhouwen
7113 Fotografie
7114 Film, video
7115 Podiumkunst, ongespecificeerd
7116 Muziekinstrument bespelen
7117 Zingen
7118 Toneel, cabaret, dans, ballet
7119 Overige kunst
7120 Verzamelen
7130 Correspondentie
Schrijven en lezen van persoonlijke brieven, kerstkaarten schrijven
Let op: e-mail valt onder 7231 (e-mail)
7190 Andere ongespecificeerd
Hobby’s die niet in de bovenvermelden categorieën vallen, zoals stamboomonderzoek,
modelbouw, foto’s sorteren en inplakken, kralen strijken, etc
Let op: kleren maken valt onder 3330 (kleren maken, herstellen)
7200 Computeren ongespecificeerd
7210 Computeren, programmeren, onderhoud PC
7220 Informatie verzamelen via pc/internet (online) ongespecificeerd
7221 Nieuws- en krantensites raadplegen
7222 Uitzendingen bekijken (streaming video)
7223 Radio luisteren (streaming audio)
7224 Gericht overige informatie zoeken
7229 Overig internet, zo maar wat surfen
7230 Communiceren via pc/internet (online) ongespecificeerd
7231 E-mailen
7232 Chatten, msn
7239 Communiceren via pc/internet (online), overig
zoals Skype, pingen, twitter, face-book, Hyves.
7250 Overig pc/internet offline, ongespecificeerd
7251 Tekstverwerking, powerpoint, spreadsheet, niet voor werk of vrijwilligerswerk
7252 Film/dvd kijken
7253 Cd’s, muziek van harde schijf luisteren
7254 foto’s en films bewerken
7259 Overig pc/internet offline, overig (cd kopiëren)
7290 computeren, overig

7300 Spelletjes, games ongespecificeerd
7310 Individuele spelletjes, ongespecificeerd
7311 Legpuzzels
7312 Kruiswoordpuzzels
7319 Individuele spelletjes, overig
Zoals: op flipperkast gespeeld, patience, gokken in casino en bij paardenrennen,
fruitautomaat
7320 Gezelschapsspelen, kaart- en bordspelen ongespecificeerd, spelen met vriendjes
(kinderen, buiten spelen)
Let op: spelen als gokken/wedden valt onder 7319
Let op: ouders die met kind t/m 17 jaar spelen valt onder 3830 (voorlezen en spelen
met kind)
7321 Bridge
7322 Andere kaartspelen
7323 Schaken, dammen
7324 Overige bordspelen
7325 Biljart, snooker
7326 Darts
7327 Gezelschapsspelen, kaart- en bordspelen overig
7331 Computer spelen, games offline
ook nintendo, xbox, playstation
7332 Computer spelen, games online
7390 Spelletjes, games overige

8000 Massa media, ongespecificeerd
8100 Lezen, ongespecificeerd
8110 Periodieken lezen, ongespecificeerd
Let op: lezen dat alleen met werk verband houdt, valt onder 1110 e.v. (betaald werk)
8111 Kranten
8112 Opiniebladen
8113 Tijdschriften
8114 Huis-aan-huis bladen
8115 Reclamefolders
8119 Periodieken lezen, overige
8120 Boeken lezen (voor ontspanning) ongespecificeerd
Let op: lezen dat alleen met werk verband houdt, valt onder 1110 e.v. (betaald werk)
Let op: Lezen voor een examen valt onder 2120 e.v. (huiswerk)
Let op: lezen in de Bijbel valt onder 4322 (Bijbel, koran lezen)
8121 Literaire boeken
8122 Romantische/spannende boeken
8123 Jeugdboeken/strips
8124 Informatieve boeken, naslagwerken
8129 Boeken lezen (voor ontspanning) overige
8190 Lezen, overige
Voorbeelden: lezen in postordercatalogus, oude persoonlijke brieven lezen,
reisbrochure lezen, gebruikshandleiding lezen, lezen van post, foto’s kijken.
8210 Televisie kijken, ongespecificeerd
8211 Sportprogramma
8212 Nieuws
8213 Actualiteiten
8214 Film, serie
8215 Talkshow
8216 Quiz, spelprogramma, kinderprogramma
8217 Muziekprogramma
8218 Kunstprogramma
8219 Televisie kijken, overig
Ook: teletekst
8220 Video/dvd kijken (niet via pc)
8300 Radio en muziek, ongespecificeerd
8310 Naar radio luisteren
Let op: luisteren naar kerkdiensten etc. op de radio valt onder 4320 e.v. (religieuze
activiteiten)
8320 Naar opgenomen muziek luisteren
Let op: naar cursussen luisteren valt onder 2210 (studie in vrije tijd).

Verplaatsingen
Verplaatsingen tussen twee lokaties, behalve wanneer de activiteit bestaat uit activiteiten als
joggen, wandelen of de hond uitlaten.
Let op: wanneer geen onderscheid gemaakt kan worden tussen de activiteit en de
verplaatsing daarvoor, dient de hele episode gecodeerd te worden naar de activiteit.
(bijvoorbeeld: winkelen, code 3610)
Let op: als meerdere activiteiten op dezelfde locatie worden verricht, dan bepaalt de
belangrijkste activiteit de code voor de verplaatsing.
9100 Verplaatsing van/naar werk
9200 Verplaatsing t.b.v. studie
9360 Verplaatsing t.b.v. winkelen en diensten
Verplaatsingen die horen bij activiteiten met codes 3600 t/m 3719
9380 Verplaatsing t.b.v. andere huishoudelijke activiteit
Verplaatsingen die horen bij activiteiten 3110 t/m 3590
Omvat ook het vervoeren van een volwassen gezinslid (voorbeeld: echtgenoot naar
werk gereden)kinderen opgehaald.
9400 Verplaatsing t.b.v. vrijwilligerswerk of bijeenkomsten
Verplaatsingen die horen bij activiteiten met codes 4100 t/m 4390
9500 Verplaatsing t.b.v. sociaal leven
9600 Verplaatsing t.b.v. andere vrijetijdsbesteding
Verplaatsingen die horen bij codes 5200 e.v. (vermaak en cultuur), 5310
(uitrusten) en 6000 t/m 8300 (sport, hobby’s en computeren, massa media)
9800 Verplaatsing t.b.v. verandering locatie
Naar het vakantiehuis gaan, op vakantie gaan etc. Voor een langer verblijf (bijv. met
overnachting) en voor meerdere verschillende activiteiten.
Geldt ook voor dagtochten naar bijv. een vakantiewoning, wanneer de tocht voor
meerdere doelen wordt gemaakt.
Let op: een dagtrip die enkel gemaakt wordt voor theaterbezoek, sportwedstrijd of
winkelen etc. moet voor die activiteit worden gecodeerd, ook als het reizen zelf langer
duurt dan de hoofdactiviteit.
9000 Andere of niet-gespecificeerde verplaatsing
Verplaatsingen die horen bij codes 00 t/m 0390 (slapen, eten, persoonlijke
verzorging).
Voorbeelden: voor de lunch naar mijn zus gereden.
9950 Dagboek invullen
Ook: contact met de CBS-interviewer, mijn kind/partner geholpen met het dagboek
9980 Overige ongespecificeerde vrijetijdsbesteding
Vrije tijd, maar geen specifieke activiteit is genoemd. De code 9980 dient alleen
gebruikt te worden als de activiteit valt onder sociaal leven en vermaak (5000 e.v.),
hobby en computeren (7000 e.v.) of massa media(8000 e.v.) en er geen meer exacte
code kan worden aangegeven.
Voorbeelden: vrije tijd, verschillende vrijetijdsactiviteiten, staanplaats zoeken
camping.
9990 Overige ongespecificeerde tijdsbesteding
Voorbeelden: geen activiteit in het dagboekje genoteerd, ‘van alles wat gedaan’ , ‘was
thuis’ ‘was op vakantie’. ‘kwam thuis en ging direct weer weg’

TBO Codes voor lokatie / vervoer
00 lokatie / vervoer ongespecificeerd
10 Lokatie ongespecificeerd (geen vervoer)
11 Thuis
Thuis, in de tuin, werkplek (wanneer er thuis wordt gewerkt), studentenkamer
(bejaarde in bejaardentehuis: kantine)
12 Tweede woning of vakantiehuis
Eigen of gehuurde woning voor recreatiedoeleinden in Nederland of buitenland
13 Werk of school
Eigen werk of school. Bedrijfsrestaurant of schoolkantine.
14 Bij anderen thuis
Hieronder valt ook de tweede woning van anderen
15 Restaurant, café
Let op: lunch in het bedrijfsrestautant/kantine op het eigen werk of op school vallen
onder 13 (werk of school)
16 Winkelcentra, markt, andere winkels
17 Hotel, pension, camping
Let op: restaurants in hotels vallen onder code 15 (restaurant, café) winkels in hotels
vallen onder 16 (winkels)
19 Andere gespecificeerde lokatie (geen vervoer)
Voorbeelden: strand, zwembad, school van mijn kind, in het bos, op straat, in de
sportschool, op het werk van mijn partner etc .
20 Vervoer ongespecificeerd
21 Te voet
Hieronder valt ook het wachten op bus, trein etc.
22 Fiets
23 Brommer, motorfiets, motorboot
24 Auto

25 Andere of ongespecificeerde vervoerwijze (geen openbaar vervoer)
Vrachtwagen, roeiboot, te paard, scootmobiel
26 Openbaar vervoer
Bus, trein, tram, metro. Ook: vliegtuig, taxi, touringcar

Computers

Telefoon

Muziek

Opslag

Spelapparatuur

I-pad
I-mac
Tablet
PC
Note book
Net book
Mac book
Laptop

I-phone
Blackberry
GSM
Smartphone

I-pod
MP3
MP4
Blu ray

E-book
E-reader

Playstation
Nintendo
Xbox
PSP
WII

