LASA 161 - Anthropometrics

Medical interview

Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 /
LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 /
LASAI161

NB.I: Calf circumference (kuitomtrek) measurement has been determined in
wave B1, D, E, 2B, F, G, H, 3B and I. In waves B-3B calf measurement was
processed separately in LASA*171.
NB.II: In C ankle, knee and pulse width were also measured. These
measurements were processed in LASAC185.
LASAB1611
Opmerking ________________________________________________________

Meting

Commentaar

(bmlength)

(bmvar151)

Lengte:

0. kan niet staan voor de meting
0. kan niet met billen en hielen tegen de muur staan (kyphose)
0. kan niet rechtop staan (scoliose)
0. hoofdplankje niet parallel aan kruin
0. repondent draagt schoenen
0. haar stoort de meting
0. respondent weigert; lengte volgens eigen zeggen:
___/___/___/.0 (bmvar152)

___/___/___/.___ cm

(bmweight)

(bmvar155)

Gewicht:

0 kan niet op de weegschaal blijven staan
0 draagt bovenkleding
0 draagt een korset
0 is geamputeerd
0 draagt beugels
0 heeft prothese
0 respondent heeft gewicht van meer dan 150.0 kg
0 respondent weigert; gewicht volgens eigen zeggen:
___/___/___/.0 (bmvar156)

___/___/___/.___ kg
(150.0 = > 150.0)

1

In B Calf circumference is not measured in the whole sample, only in interviews taken in 1993 (N=1415).
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LASA 161 - Anthropometrics

Medical interview

Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 /
LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 /
LASAI161

(bmwaist)

(bmvar159)

Taille omtrek:

0 meting is liggend gedaan
0 veel huidplooien, moeilijk de juiste plaats te vinden
0 veel huidplooien onder de taille
0 respondent weigert

___/___/___/.___ cm

(bmhip)

(bmvar162)

Heup omtrek:
___/___/___/.___ cm

0. meting is liggend gedaan
0. veel huidplooien, moeilijk de juiste plaats te vinden
0. respondent weigert

(bmvar163-bmvar164)

(bmvar165)

Arm omtrek:

___/___/___/.___ cm (2)

0 geen blote arm beschikbaar
0 veel ruimte tussen tape en arm
0 meting is zittend gedaan
0 meting is op rechterarm gedaan
0 respondent weigert

(bmvar166-bmvar168)

(bmvar172)

___/___/___/.___ cm (1)

Triceps huidplooi:

0 geen blote arm beschikbaar
0 respondent heeft zichtbaar oedeem
0 huidplooi is dikker dan 40.0 mm
___/___/___/.___ mm (1) 0 strakke huid
___/___/___/.___ mm (2) 0 respondent weigert
___/___/___/.___ mm (3)
herhaling (als een van de
drie meer dan > 10%
verschilt)
___/___/___/.___ mm (1)
___/___/___/.___ mm (2)
___/___/___/.___ mm (3)
(41.0 = > 40.0)

www.lasa-vu.nl

26-Jun-2017

2

LASA 161 - Anthropometrics

Medical interview

Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 /
LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 /
LASAI161

(bmvar173)

(bmvar174)

knie hoogte:_______cm 0 respondent weigert
0 respondent draagt broek
0 meting is op het rechter been gedaan
0 De meetinstrumenten werken niet correct. Specificatie: ______________________
In deel van cohort (zie tekst documentatie, verwerkt in LASAB171):
(bmcalf01)

(bmcalf02-bmcalf11)

Kuit omtrek:

0
0
0
0
0

___/___/___/.___ cm

www.lasa-vu.nl

geen bloot been beschikbaar
veel ruimte tussen tape en been
meting is zittend gedaan
meting is op rechterbeen gedaan
respondent weigert
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LASA 161 - Anthropometrics

Medical interview

Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 /
LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 /
LASAI161

LASAC161

Meting

Opmerkingen (meerdere antwoorden mogelijk)

(cmed150)

(cmed151-cmed151g)

Lengte:

0. opmerkingen
1. kan niet staan voor de meting
2. kan niet met billen en hielen tegen de muur staan (kyphose)
3. kan niet rechtop staan (scoliose)
4. hoofdplankje niet parallel aan kruin
5. repondent draagt schoenen
6. haar stoort de meting
7. respondent weigert; lengte volgens eigen zeggen:
___/___/___/.___ cm (cmed152)

___/___/___/.___ cm

(cmed153)

(cmed154-cmed154h)

Gewicht:

0. opmerkingen
1. kan niet (stabiel) op de weegschaal blijven staan
2. draagt bovenkleding
3. draagt een korset
4. is geamputeerd
5. draagt beugels
6. heeft prothese
7. respondent heeft gewicht van meer dan 150.0 kg
9. respondent weigert; gewicht volgens eigen zeggen:
__/__/__/.__ kg (cmed155)

___/___/___/.___ kg
meer dan 150 kg
=
151.0 kg

(cmed156-cmed157)

(cmed158-cmed158d)

Taille omtrek:

0. opmerkingen
1. meting is liggend gedaan
2. veel huidplooien, moeilijk de juiste plaats te vinden
3. veel huidplooien onder de taille
4. respondent weigert

___/___/___/.___ cm (1)
___/___/___/.___ cm (2)
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LASA 161 - Anthropometrics

Medical interview

Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 /
LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 /
LASAI161

(cmed159-cmed160)

(cmed161-cmed161c)

Heup omtrek:

0. opmerkingen
1. meting is liggend gedaan
2. veel huidplooien, moeilijk de juiste plaats te vinden
3. respondent weigert

___/___/___/.___ cm (1)
___/___/___/.___ cm (2)
(cmed162-cmed163)

(cmed164-cmed164e)

Arm omtrek:

0. opmerkingen
1. geen blote arm beschikbaar
2. veel ruimte tussen tape en arm
3. meting is zittend gedaan
4. meting is op rechterarm gedaan
5. respondent weigert

___/___/___/.___ cm (1)
___/___/___/.___ cm (2)
(meten op linkerarm)
(cmed600-cmed602)

(cmed603-cmed603e)

Triceps huidplooi:

0. opmerkingen
1. geen blote arm beschikbaar
___/___/___/.___ mm (1) 2. oedeem
___/___/___/.___ mm (2) 3. huidplooi dikker dan 40.0 mm
___/___/___/.___ mm (3) 4. strakke huid
5. respondent weigert
meer dan 40.0 mm
=
40.0
(cmed604-cmed606)

(cmed607-cmed607e)

Biceps huidplooi:

0. opmerkingen
1. geen blote arm beschikbaar
___/___/___/.___ mm (1) 2. oedeem
___/___/___/.___ mm (2) 3. huidplooi dikker dan 40.0 mm
___/___/___/.___ mm (3) 4. strakke huid
5. respondent weigert
meer dan 40.0 mm
=
40.0
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LASA 161 - Anthropometrics

Medical interview

Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 /
LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 /
LASAI161

(cmed608-cmed610)

(cmed611-cmed611e)

Subscapulaire
huidplooi:

0. opmerkingen
1. geen blote arm beschikbaar
2. oedeem
___/___/___/.___ mm (1) 3. huidplooi dikker dan 40.0 mm
___/___/___/.___ mm (2) 4. strakke huid
___/___/___/.___ mm (3) 5. respondent weigert
meer dan 40.0 mm
=
40.0
(cmed612-cmed614)

(cmed615-cmed615e)

Supra-iliacale
huidplooi:

0. opmerkingen
1. geen blote arm beschikbaar
2. oedeem
___/___/___/.___ mm (1) 3. huidplooi dikker dan 40.0 mm
___/___/___/.___ mm (2) 4. strakke huid
___/___/___/.___ mm (3) 5. respondent weigert
meer dan 40.0 mm
=
40.0
(cmvar670-cmvar670b)

(verwerkt in LASAC185)

Skeletmaten:
- Enkelbreedte
___/___/___/.___ mm (1)
___/___/___/.___ mm (2)
(cmvar671-cmvar671b)
- Kniebreedte
___/___/___/.___ mm (1)
___/___/___/.___ mm (2)
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LASA 161 - Anthropometrics

Medical interview

Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 /
LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 /
LASAI161

(cmvar672-cmvar672b)
- Polsbreedte
___/___/___/.___ mm (1)
___/___/___/.___ mm (2)
(cmed616-cmed617)

(cmed620)

Handknijpkracht rechts 0. opmerkingen
1. respondent weigert
……………kgf (1)
2. handicap aan rechterhand
……………kgf (2)
(cmed618-cmed619)

(cmed620)

Handknijpkracht links

0. opmerkingen
1. respondent weigert
2. handicap aan linkerhand

……………kgf (1)
……………kgf (2)
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LASA 161 - Anthropometrics

Medical interview

Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 /
LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 /
LASAI161

LASAD161

Meting

Opmerkingen (meerdere antwoorden mogelijk)

(dmed150)

(dmed151-dmed151g)

Lengte:

1. geen opmerkingen
2. kan niet met billen en hielen tegen de muur staan (kyphose)
3. kan niet rechtopstaan (scoliose)
4. hoofdplankje niet parallel aan kruin
5. haar stoort de mening
6. respondent weigert; lengte volgens eigen zeggen is:
___/___/___/.___ cm (dmed152)

___/___/___/.___ cm

(dmed153)

(dmed154-dmed154h)

Gewicht:

1. geen opmerkingen
2. draagt bovenkleding
3. draagt een korset
4. is geamputeerd
5. draagt beugels
6. heeft prothese
7. draagt schoenen
8. respondent heeft gewicht van meer dan 150. Kg
9. respondent weigert; gewicht volgens eigen zeggen is:
__/__/__/.__ kg (dmed155)

___/___/___/.___ kg
meer dan 150 kg
=
151.0 kg

(dmed156)

(dmed158-dmed158d)

Taille omtrek:
___/___/___/.___ cm

0. opmerkingen
1. meting is liggend gedaan
2. veel huidplooien, moeilijk de juiste plaats te vinden
3. veel huidplooien onder de taille
4. respondent weigert

(dmed159)

(dmed161-dmed161d)

Heup omtrek:

0. opmerkingen
1. meting is liggend gedaan
2. veel huidplooien, moeilijk de juiste plaats te vinden
3. respondent weigert
4. andere opmerkingen

___/___/___/.___ cm
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LASA 161 - Anthropometrics

Medical interview

Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 /
LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 /
LASAI161

(dmed162-dmed163)

(dmed164-dmed164e)

Arm omtrek:

1. geen opmerkingen
2. geen blote arm beschikbaar
3. veel ruimte tussen tape en arm
4. meting is zittend gedaan
5. meting is op rechterarm gedaan
6. respondent weigert

___/___/___/.___ cm (1)
___/___/___/.___ cm (2)

(dmcalf1a-dmcalf1b)

(dmcalf02-dmcalf12, verwerkt in LASA171)

Kuit omtrek:
___/___/___/.___ cm (1)
___/___/___/.___ cm (2)

(dmed600 (1)
dmed601 (2)
dmed602 (3))

1. geen opmerkingen
2. geen bloot been beschikbaar
3. veel ruimte tussen tape en been
4. meting is zittend gedaan
5. meting is op rechterbeen gedaan
6. respondent weigert
(dmed603-dmed603e)

Triceps huidplooi:

1. geen opmerkingen
2. geen blote arm beschikbaar
___/___/___/.___ mm (1) 3. huidplooi is dikker dan 40.0 mm
___/___/___/.___ mm (2) 4. strakke huid
___/___/___/.___ mm (3) 5. respondent weigert
meer dan 40.0 mm=
40.0
(dmed604-dmed606)

(dmed607-dmed607e)

Biceps huidplooi:

1. geen opmerkingen
2. geen blote arm beschikbaar
___/___/___/.___ mm (1) 3. huidplooi is dikker dan 40.0 mm
___/___/___/.___ mm (2) 4. strakke huid
___/___/___/.___ mm (3) 5. respondent weigert
meer dan 40.0 mm=
40.0
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LASA 161 - Anthropometrics

Medical interview

Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 /
LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 /
LASAI161

(dmed616-dmed617)

(dmed620a-dmed620c)

Handknijpkracht rechts 1. geen opmerkingen
2. handicap aan rechterhand
……………kgf (1)
3. respondent weigert
……………kgf (2)
(dmed618-dmed619)

(dmed620d-dmed620f)

Handknijpkracht links

1. geen opmerkingen
2. handicap aan linkerhand
3. respondent weigert

……………kgf (1)
……………kgf (2)
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LASA 161 - Anthropometrics

Medical interview

Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 /
LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 /
LASAI161

LASAE161

Meting

Opmerkingen (meerdere antwoorden mogelijk)

(emed150)

(emed151-emed151g)

Lengte:

1. geen opmerkingen
2. kan niet met billen en hielen tegen de muur staan (kyphose)
3. kan niet rechtopstaan (scoliose)
4. hoofdplankje niet parallel aan kruin
5. haar stoort de mening
6. respondent weigert; lengte volgens eigen zeggen is:
___/___/___/.___ cm (emed152)

___/___/___/.___ cm

(emed153)

(emed154-emed154h)

Gewicht:

1. geen opmerkingen
2. draagt bovenkleding
3. draagt een korset
4. is geamputeerd
5. draagt beugels
6. heeft prothese
7. draagt schoenen
8. respondent heeft gewicht van meer dan 150. Kg
9. respondent weigert; gewicht volgens eigen zeggen is:
__/__/__/.__ kg (emed155)

___/___/___/.___ kg
meer dan 150 kg
=
151.0 kg

(emed156-emed157)

(emed158-emed158d)

Taille omtrek:
___/___/___/.___ cm (1)
___/___/___/.___ cm (2)

www.lasa-vu.nl

1. geen opmerkingen
2. meting is liggend gedaan
3. veel huidplooien, moeilijk de juiste plaats te vinden
4. veel huidplooien onder de taille
5. respondent weigert
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LASA 161 - Anthropometrics

Medical interview

Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 /
LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 /
LASAI161

(emed159-emed160)

(emed161-emed161d)

Heup omtrek:
___/___/___/.___ cm (1)
___/___/___/.___ cm (2)

1. geen opmerkingen
2. meting is liggend gedaan
3. veel huidplooien, moeilijk de juiste plaats te vinden
4. respondent weigert
5. andere opmerkingen

(emcalf1a-emcalf1b)

(emcalf02-emcalf13, verwerkt in LASAE171)

Kuit omtrek:

1. geen opmerkingen
2. geen bloot been beschikbaar
3. veel ruimte tussen tape en been
4. meting is zittend gedaan
5. meting is op rechterbeen gedaan
6. respondent weigert

___/___/___/.___ cm (1)
___/___/___/.___ cm (2)

(emed616-emed617)

(emed620a-emed620c)

Handknijpkracht rechts 1. geen opmerkingen
2. handicap aan rechterhand
……………kgf (1)
3. respondent weigert
……………kgf (2)
4. anders, .................................. (emed620g)
(emed618-emed619)

(emed620d-emed620f)

Handknijpkracht links

1. geen opmerkingen
2. handicap aan linkerhand
3. respondent weigert
4. anders, ....................................(emed620h)

……………kgf (1)
……………kgf (2)
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LASA 161 - Anthropometrics

Medical interview

Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 /
LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 /
LASAI161

LAS2B161

Meting

Opmerkingen (meerdere antwoorden mogelijk)

(bmed150)

(bmed151-bmed151g)

Lengte:

0 kan niet staan voor de meting
0 kan niet met billen en hielen tegen de muur staan (kyphose)
0 kan niet rechtop staan (scoliose)
0 hoofdplankje niet parallel aan kruin
0 haar stoort de mening
0 respondent weigert; lengte volgens eigen zeggen is:
___/___/___/.___ cm (bmed152)

___/___/___/.___ cm

(bmed153)

(bmed154-bmed154h)

Gewicht:

0 kan niet op de weegschaal blijven staan
0 draagt bovenkleding
0 draagt een korset
0 is geamputeerd
0 draagt beugels
0 heeft prothese
0 respondent heeft gewicht van meer dan 150 kg
0 respondent weigert; gewicht volgens eigen zeggen is:
__/__/__/.__ kg (bmed155)

___/___/___/.___ kg

(151.0 = > 150.0 kg)

(bmed156-bmed157)

(bmed158-bmed158d)

Taille omtrek:

___/___/___/.___ cm (2)

0
0
0
0

(bmed159-bmed160)

(bmed161-bmed161c)

Heup omtrek:

0 meting is liggend gedaan
0 veel huidplooien, moeilijk de juiste plaats te vinden
0 respondent weigert

___/___/___/.___ cm (1)

___/___/___/.___ cm (1)

meting is liggend gedaan
veel huidplooien, moeilijk de juiste plaats te vinden
veel huidplooien onder de taille
respondent weigert

___/___/___/.___ cm (2)
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LASA 161 - Anthropometrics

Medical interview

Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 /
LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 /
LASAI161

(bmcalf1)

(bmcalf02-bmcalf13, verwerkt in LAS2B171)

Kuit omtrek:
___/___/___/.___ cm

0
0
0
0
0

(bmed616-bmed617)

(bmed621-bmed621c)

geen bloot been beschikbaar
veel ruimte tussen tape en been
meting is zittend gedaan
meting is op rechterbeen gedaan
respondent weigert

Handknijpkracht rechts 1. geen opmerkingen
2. handicap aan rechterhand
……………kgf (1)
3. respondent weigert
4. anders: ..................................
……………kgf (2)
(bmed618-bmed619)

(bmed622-bmed622c)

Handknijpkracht links

1. geen opmerkingen
2. handicap aan linkerhand
3. respondent weigert
 4. anders: ....................................

……………kgf (1)
……………kgf (2)

(bmed623)
0 de meetinstrumenten werken niet correct. Specificatie:
……………………………………..
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LASA 161 - Anthropometrics

Medical interview

Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 /
LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 /
LASAI161

LASAF161

Meting

Opmerkingen (meerdere antwoorden mogelijk)

(fmed150)

(fmed151)

Lengte:

1. geen opmerkingen
2. kan niet staan
3. kan niet met billen en hielen tegen de muur staan (kyphose)
4. kan niet rechtopstaan (scoliose)
5. hoofdplankje niet parallel aan kruin
6. haar stoort de meting
7. draagt schoenen
8. respondent weigert; lengte volgens eigen zeggen is:
___/___/___/.___ cm (fmed152)

___/___/___/.___ cm

(fmed153)

(fmed154)

Gewicht:

1. geen opmerkingen
2. kan niet staan
3. draagt bovenkleding
4. draagt een korset
5. is geamputeerd
6. draagt beugels
7. heeft prothese
8. draagt schoenen
9. respondent heeft gewicht van meer dan 150 kg
10. respondent weigert; gewicht volgens eigen zeggen is:
__/__/__/.__ kg (fmed155)

___/___/___/.___ kg
meer dan 150 kg
=
151.0 kg

(fmed156-fmed157)

(fmed158)

Taille omtrek:

1. geen opmerkingen
2. meting is liggend gedaan
3. moeilijk de juiste plaats te vinden, meting op navelhoogte
gedaan
4. veel huidplooien rond de taille
5. respondent weigert

___/___/___/.___ cm (1)
___/___/___/.___ cm (2)
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LASA 161 - Anthropometrics

Medical interview

Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 /
LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 /
LASAI161

(fmed159-fmed160)

(fmed161)

Heup omtrek:

1. geen opmerkingen
2. meting is liggend gedaan
3. veel huidplooien, moeilijk de juiste plaats te vinden
4. respondent weigert

___/___/___/.___ cm (1)
___/___/___/.___ cm (2)
(fmcalf1a-fmcalf1b)

(fmcalf02, verwerkt in LASAF171)

Kuit omtrek:

1. geen opmerkingen
2. geen bloot been beschikbaar
3. veel ruimte tussen tape en been
4. meting is zittend gedaan
5. meting is op rechterbeen gedaan
6. respondent weigert

___/___/___/.___ cm (1)
___/___/___/.___ cm (2)

(fmed616-fmed617)

(fmed620r)

Handknijpkracht rechts 1. geen opmerkingen
2. handicap aan rechterhand
……………kgf (1)
3. respondent weigert
……………kgf (2)
4. anders, ..................................
(fmed618-fmed619)

(fmed620l)

Handknijpkracht links

1. geen opmerkingen
2. handicap aan rechterhand
3. respondent weigert
4. anders, ..................................

……………kgf (1)
……………kgf (2)
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LASA 161 - Anthropometrics

Medical interview

Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 /
LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 /
LASAI161

LASAG161

Meting

Opmerkingen (meerdere antwoorden mogelijk)

(gmed150)

(gmed151-gmed151g)

Lengte:

1. geen opmerkingen
2. kan niet staan
3. kan niet met billen en hielen tegen de muur staan (kyphose)
4. kan niet rechtopstaan (scoliose)
5. hoofdplankje niet parallel aan kruin
6. haar stoort de meting
7. draagt schoenen
8. respondent weigert; lengte volgens eigen zeggen is:
___/___/___/.___ cm (gmed152)

___/___/___/.___ cm

(gmed153)

(gmed154-gmed154h)

Gewicht:
___/___/___/.___ kg
meer dan 150 kg
=
151.0 kg

1. geen opmerkingen
2. kan niet staan
3. draagt bovenkleding
4. draagt een korset
5. is geamputeerd
6. draagt beugels
7. heeft prothese
8. draagt schoenen
9. respondent heeft gewicht van meer dan 150 kg
10. respondent weigert; gewicht volgens eigen zeggen is:
__/__/__/.__ kg (gmed155)

(gmed156-gmed157)

(gmed158-gmed158d)

Taille omtrek:

1. geen opmerkingen
2. meting is liggend gedaan
3. moeilijk de juiste plaats te vinden, meting op navelhoogte
gedaan
4. veel huidplooien rond de taille
5. respondent weigert

___/___/___/.___ cm (1)
___/___/___/.___ cm (2)
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LASA 161 - Anthropometrics

Medical interview

Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 /
LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 /
LASAI161

(gmed159-gmed160)

(gmed161-gmed161c)

Heup omtrek:
___/___/___/.___ cm (1)
___/___/___/.___ cm (2)

1. geen opmerkingen
2. meting is liggend gedaan
3. veel huidplooien, moeilijk de juiste plaats te vinden
4. respondent weigert

(gmcalf1a-gmcalf1b)

(gmcalf02-gmcalf13, verwerkt in LASAG171)

Kuit omtrek:

1. geen opmerkingen
2. geen bloot been beschikbaar
3. veel ruimte tussen tape en been
4. meting is zittend gedaan
5. meting is op rechterbeen gedaan
6. respondent weigert

___/___/___/.___ cm (1)
___/___/___/.___ cm (2)

(gmed616-gmed617)
(gmed620a-gmed620c)
Handknijpkracht rechts
1. geen opmerkingen
……………kgf (1)
2. handicap aan rechterhand
3. respondent weigert
……………kgf (2)
4. anders, ..................................(gmed620g)

(gmed618-gmed619)

(gmed620d-gmed620f)

Handknijpkracht links

1. geen opmerkingen
2. handicap aan rechterhand
3. respondent weigert
4. anders, ..................................(gmed620h)

……………kgf (1)
……………kgf (2)
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LASA 161 - Anthropometrics

Medical interview

Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 /
LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 /
LASAI161

LASAH161

Meting

Opmerkingen (meerdere antwoorden mogelijk)

(hmed150)

(hmed151-hmed151g)

Lengte:

1. geen opmerkingen
2. kan niet staan
3. kan niet met billen en hielen tegen de muur staan (kyphose)
4. kan niet rechtopstaan (scoliose)
5. hoofdplankje niet parallel aan kruin
6. haar stoort de meting
7. draagt schoenen
8. respondent weigert; lengte volgens eigen zeggen is:
___/___/___/.___ cm (hmed152)

___/___/___/.___ cm

(hmed153)

(hmed154-hmed154i)

Gewicht:

1. geen opmerkingen
2. kan niet staan
3. draagt bovenkleding
4. draagt een korset
5. is geamputeerd
6. draagt beugels
7. heeft prothese
8. draagt schoenen
9. respondent heeft gewicht van meer dan 150 kg
10. respondent weigert; gewicht volgens eigen zeggen is:
__/__/__/.__ kg (hmed155)

___/___/___/.___ kg
meer dan 150 kg
=
151.0 kg

(hmed156-hmed157)

(hmed158-hmed158d)

Taille omtrek:

1. geen opmerkingen
2. meting is liggend gedaan
3. moeilijk de juiste plaats te vinden, meting op navelhoogte
gedaan
4. veel huidplooien rond de taille
5. respondent weigert

___/___/___/.___ cm (1)
___/___/___/.___ cm (2)
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LASA 161 - Anthropometrics

Medical interview

Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 /
LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 /
LASAI161

(hmed159-hmed160)

(hmed161-hmed151c)

Heup omtrek:

1. geen opmerkingen
2. meting is liggend gedaan
3. veel huidplooien, moeilijk de juiste plaats te vinden
4. respondent weigert

___/___/___/.___ cm (1)
___/___/___/.___ cm (2)
(hmed162)

(hmed164-hmed164e)

Arm omtrek:

1. geen opmerkingen
2. geen blote arm beschikbaar
3. veel ruimte tussen meetlint en arm
4. meting is zittend gedaan
5. meting is op rechterarm gedaan
6. respondent weigert

___/___/___/.___ cm

(hcalf01)

(hcalf02-hcalf13, verwerkt in LASAH171)

Kuit omtrek:

1. geen opmerkingen
2. geen bloot been beschikbaar
3. veel ruimte tussen meetlint en been
4. meting is zittend gedaan
5. meting is op rechterbeen gedaan
6. respondent weigert

___/___/___/.___ cm

(hmed616-hmed617)

(hmed620a-hmed620c)

Handknijpkracht rechts 1. geen opmerkingen
2. handicap aan rechterhand
……………kgf (1)
3. respondent weigert
4. anders, ..................................(hmed620g)
……………kgf (2)
(hmed618-hmed619)

(hmed620d-hmed620f)

Handknijpkracht links

1. geen opmerkingen
2. handicap aan linkerhand
3. respondent weigert
4. anders, ..................................(hmed620h)

……………kgf (1)
……………kgf (2)
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LASA 161 - Anthropometrics

Medical interview

Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 /
LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 /
LASAI161

LAS3B161

Meting

Opmerkingen (meerdere antwoorden mogelijk)

(bmed150)

(bmed151-bmed151g)

Lengte:

1. geen opmerkingen
2. kan niet staan
3. kan niet met billen en hielen tegen de muur staan (kyphose)
4. kan niet rechtopstaan (scoliose)
5. hoofdplankje niet parallel aan kruin
6. haar stoort de meting
7. draagt schoenen
8. respondent weigert; lengte volgens eigen zeggen is:
___/___/___/.___ cm (bmed152)

___/___/___/.___ cm

(bmed153)

(bmed154-bmed154i)

Gewicht:

1. geen opmerkingen
2. kan niet staan
3. draagt bovenkleding
4. draagt een korset
5. is geamputeerd
6. draagt beugels
7. heeft prothese
8. draagt schoenen
9. respondent heeft gewicht van meer dan 150 kg
10. respondent weigert; gewicht volgens eigen zeggen is:
__/__/__/.__ kg (bmed155)

___/___/___/.___ kg

(151.0 = > 150.0 kg

(bmed156-bmed157)

(bmed158-bmed158e)

Taille omtrek:

1. geen opmerkingen
2. meting is liggend gedaan
3. moeilijk de juiste plaats te vinden, meting op navelhoogte
gedaan
4. veel huidplooien rond de taille
5. anders, ..................................
6. respondent weigert

___/___/___/.___ cm (1)
___/___/___/.___ cm (2)
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LASA 161 - Anthropometrics

Medical interview

Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 /
LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 /
LASAI161

(bmed159-bmed160)

(bmed161-bmed161d)

Heup omtrek:

___/___/___/.___ cm (2)

1. geen opmerkingen
2. meting is liggend gedaan
3. veel huidplooien, moeilijk de juiste plaats te vinden
4. anders, ..................................
5. respondent weigert

(bmed162)

(bmed164-bmed164e)

Arm omtrek:

1. geen opmerkingen
2. geen blote arm beschikbaar
3. veel ruimte tussen meetlint en arm
4. meting is zittend gedaan
5. meting is op rechterarm gedaan
6. respondent weigert

___/___/___/.___ cm (1)

___/___/___/.___ cm

(bmcalf01)

(bmcalf02-bmcalf13, verwerkt in LAS3B171)

Kuit omtrek:

1. geen opmerkingen
2. geen bloot been beschikbaar
3. veel ruimte tussen meetlint en been
4. meting is zittend gedaan
5. meting is op rechterbeen gedaan
6. respondent weigert

___/___/___/.___ cm

(bmed616-bmed617)

(bmed620a-bmed620c)

Handknijpkracht rechts 1. geen opmerkingen
2. handicap aan rechterhand
……………kgf (1)
3. respondent weigert
……………kgf (2)
4. anders, ..................................(bmed620g)
(bmed618-bmed619)

(bmed620d-bmed620f)

Handknijpkracht links

1. geen opmerkingen
2. handicap aan linkerhand
3. respondent weigert
4. anders: ..................................(bmed620h)

……………kgf (1)
……………kgf (2)

(bmmiwp) INTERVIEWER: werkten alle meetinstrumenten correct? (Indien niet, geef
toelichting) ……………………………………………….
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LASA 161 - Anthropometrics

Medical interview

Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 /
LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 /
LASAI161

LASMB161

Meting

Opmerkingen (meerdere antwoorden mogelijk)

(bmed150)

(bmed151-bmed151g)

Lengte:

1. geen opmerkingen
2. kan niet staan
3. kan niet met billen en hielen tegen de muur staan (kyphose)
4. kan niet rechtopstaan (scoliose)
5. hoofdplankje niet parallel aan kruin
6. haar stoort de meting
7. draagt schoenen
8. respondent weigert; lengte volgens eigen zeggen is:
___/___/___/.___ cm (bmed152)

___/___/___/.___ cm

(bmed153)

(bmed154-bmed154i)

Gewicht:

1. geen opmerkingen
2. kan niet staan
3. draagt bovenkleding
4. draagt een korset
5. is geamputeerd
6. draagt beugels
7. heeft prothese
8. draagt schoenen
9. respondent heeft gewicht van meer dan 150 kg
10. respondent weigert; gewicht volgens eigen zeggen is:
__/__/__/.__ kg (bmed155)

___/___/___/.___ kg

(151.0 = > 150.0 kg

(bmed156-bmed157)

(bmed158-bmed158e)

Taille omtrek:

1. geen opmerkingen
2. meting is liggend gedaan
3. moeilijk de juiste plaats te vinden, meting op navelhoogte
gedaan
4. veel huidplooien rond de taille
5. anders, ..................................
6. respondent weigert

___/___/___/.___ cm (1)
___/___/___/.___ cm (2)
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LASA 161 - Anthropometrics

Medical interview

Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 /
LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 /
LASAI161

(bmed162)

(bmed164-bmed164e)

Arm omtrek:

1. geen opmerkingen
2. geen blote arm beschikbaar
3. veel ruimte tussen meetlint en arm
4. meting is zittend gedaan
5. meting is op rechterarm gedaan
6. respondent weigert

___/___/___/.___ cm

(bmed616-bmed617)

(bmed620a-bmed620c)

Handknijpkracht rechts 1. geen opmerkingen
2. handicap aan rechterhand
……………kgf (1)
3. respondent weigert
……………kgf (2)
4. anders, ..................................(bmed620g)

(bmmiwp) INTERVIEWER: werkten alle meetinstrumenten correct? (Indien niet, geef
toelichting) ……………………………………………….
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LASA 161 - Anthropometrics

Medical interview

Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 /
LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 /
LASAI161

LASAI161

Meting

Opmerkingen (meerdere antwoorden mogelijk)

(imed150)

(imed151-imed151g)

Lengte:

1. geen opmerkingen
2. kan niet staan
3. kan niet met billen en hielen tegen de muur staan (kyphose)
4. kan niet rechtopstaan (scoliose)
5. hoofdplankje niet parallel aan kruin
6. haar stoort de meting
7. draagt schoenen
8. respondent weigert; lengte volgens eigen zeggen is:
___/___/___/.___ cm (imed152)

___/___/___/.___ cm

(imed153)

(imed154-imed154i)

Gewicht:

1. geen opmerkingen
2. kan niet staan
3. draagt bovenkleding
4. draagt een korset
5. is geamputeerd
6. draagt beugels
7. heeft prothese
8. draagt schoenen
9. respondent heeft gewicht van meer dan 150 kg
10. respondent weigert; gewicht volgens eigen zeggen is:
__/__/__/.__ kg (imed155)

___/___/___/.___ kg

(151.0 = > 150.0 kg

(imed156-imed157)

(imed158-imed158e)

Taille omtrek:

1. geen opmerkingen
2. meting is liggend gedaan
3. moeilijk de juiste plaats te vinden, meting op navelhoogte
gedaan
4. veel huidplooien rond de taille
5. anders, ..................................
6. respondent weigert

___/___/___/.___ cm (1)
___/___/___/.___ cm (2)
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LASA 161 - Anthropometrics

Medical interview

Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 /
LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 /
LASAI161

(imed159-imed160)

(imed161-imed161d)

Heup omtrek:

___/___/___/.___ cm (2)

1. geen opmerkingen
2. meting is liggend gedaan
3. veel huidplooien, moeilijk de juiste plaats te vinden
4. anders, ..................................
5. respondent weigert

(imed162)

(imed164-imed164e)

Arm omtrek:

1. geen opmerkingen
2. geen blote arm beschikbaar
3. veel ruimte tussen meetlint en arm
4. meting is zittend gedaan
5. meting is op rechterarm gedaan
6. respondent weigert

___/___/___/.___ cm (1)

___/___/___/.___ cm

(imcalf01)

(imcalf02-imcalf13)

Kuit omtrek:

1. geen opmerkingen
2. geen bloot been beschikbaar
3. veel ruimte tussen meetlint en been
4. meting is zittend gedaan
5. meting is op rechterbeen gedaan
6. respondent weigert

___/___/___/.___ cm

(imed616-imed617)

(imed620a-imed620c)

Handknijpkracht rechts 1. geen opmerkingen
2. handicap aan rechterhand
……………kgf (1)
3. respondent weigert
……………kgf (2)
4. anders, ..................................(imed620g)
(imed618-imed619)

(imed620d-imed620f)

Handknijpkracht links

1. geen opmerkingen
2. handicap aan linkerhand
3. respondent weigert
4. anders: ..................................(imed620h)

……………kgf (1)
……………kgf (2)

(immiwp) INTERVIEWER: werkten alle meetinstrumenten correct? (Indien niet, geef
toelichting) ……………………………………………….
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