LASA 094 - Emotional vitality

Main interview (AL)

Questionnaire (in Dutch): LASAD094 / LASAE094 / LASAF094 / LASAG094 /
LASAH094 / LASAI094

LASAD094
Introductie
Voor het beantwoorden van de volgende twee vragen maken we gebruik van een
formulier. Op het formulier staan twee lijnen. Onder elke lijn staat een begin- en een
eindpunt. U kunt straks uw mening geven door op de lijn een kruisje te zetten.
- HAPPY
De eerste vraag gaat over geluk. De lijn begint bij heel erg ongelukkig en eindigt bij
heel erg gelukkig. Kunt u door een kruisje te zetten op de eerste lijn aangeven hoe
gelukkig u bent ?
- LIFELI
De tweede vraag gaat over tijd. De tweede lijn stelt uw levenslijn voor. Wilt u door het
zetten van een kruisje op de lijn aangeven waar u zich op dit moment op uw levenslijn
bevindt ?
- LIJNEN
Interviewer: zijn er kruisjes op de lijnen gezet ?
1. op geen van beide
2. alleen op de gelukslijn
3. alleen op de levenslijn
4. op allebei de lijnen

LASAE094 / LASAF094
Introductie
Voor het beantwoorden van de volgende vraag maken we gebruik van een formulier.
Op het formulier staat een lijn. Op de lijn staat een begin- en een eindpunt. U kunt
straks uw mening geven door op de lijn een kruisje te zetten.
- LIFELI
De vraag gaat over tijd. De lijn stelt uw levenslijn voor. Wilt u door het zetten van een
kruisje op de lijn aangeven waar u zich op dit moment op uw levenslijn bevindt ?

LASAG094 / LASAH094 / LASAI094
Introductie
Voor het beantwoorden van de volgende vraag maken we gebruik van een formulier.
Op het formulier staat een lijn. Op de lijn staat een begin- en een eindpunt. U kunt
straks uw mening geven door op de lijn een kruisje te zetten.
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- LIFELI
De vraag gaat over tijd. De lijn stelt uw levenslijn voor. Wilt u door het zetten van een
kruisje op de lijn aangeven waar u zich op dit moment op uw levenslijn bevindt ?
De volgende vragen gaan over uw leeftijd.
- SUBJAGE
Mensen zeggen vaak dat ze zich ouder of jonger voelen, dan ze werkelijk zijn. We
willen graag weten hoe U daarover denkt.
Hoe oud voelt u zich ?
(0..200; 0 = geen antwoord)
- DLTD
Hoe oud zou u willen worden ?
(0..200; 0 = geen antwoord)
- ELTD
Hoe oud denkt u te worden ?
(0..200; 0 = geen antwoord)
- PFLT
Als u aan de toekomst denkt, wat heeft dan uw voorkeur ?
1. Ik zou graag zo oud mogelijk worden, ongeacht de gezondheidsproblemen
die ik zou krijgen.
2. Ik heb liever een korter leven, maar dan zonder grote
gezondheidsproblemen.
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