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LASEt603 
 
D) Dagelijks activiteiten 
 
Nu volgen er enkele vragen over dagelijkse activiteiten. We willen graag weten of …. 
moeite heeft met het uitvoeren van deze activiteiten. 
 
EPTPHYA1 
1. Is ... 
 1. bedlegerig 
 2. zit ... in een rolstoel 
 3. loopt ... met hulpmiddelen 
 4. het bovenstaande is niet van toepassing  
 
EPTADL1A 
2. Kan ... een trap van 15 treden op- en aflopen zonder stil te moeten staan? 
 1. nee, dat kan ... niet 
 2. ja, zonder moeite 
 3. ja, met enige moeite 
 4. ja, met veel moeite 
 5. alleen met hulp 
 6. weet niet 
 7. geen antwoord 
 
EPTADL2A 
3. Kan ... zich aan- en uitkleden? 
 1. nee, dat kan .. niet 
 2. ja, zonder moeite 
 3. ja, met enige moeite 
 4. ja, met veel moeite 
 5. alleen met hulp 
 6. weet niet 
 7. geen antwoord 
 
EPTADL3A 
4. Kan ... gaan zitten en opstaan uit een stoel? 
 1. nee, dat kan ... niet 
 2. ja, zonder moeite 
 3. ja, met enige moeite 
 4. ja, met veel moeite 
 5. alleen met hulp 
 6. weet niet 
 7. geen antwoord 
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EPTADL4A 
5. Kan ... de nagels van zijn/haar tenen knippen? 
 1. nee, dat kan ... niet 
 2. ja, zonder moeite 
 3. ja, met enige moeite 
 4. ja, met veel moeite 
 5. alleen met hulp 
 6. weet niet 
 7. geen antwoord 
 
EPTADL5A 
6. Kan ... buitenshuis vijf minuten aan één stuk lopen zonder stil te staan? 
 1. nee, dat kan ... niet 
 2. ja, zonder moeite 
 3. ja, met enige moeite 
 4. ja, met veel moeite 
 5. alleen met hulp 
 6. weet niet 
 7. geen antwoord 
 
EPTADL6A 
7. Kan ... van eigen of het openbaar vervoer gebruik maken? 
 1. nee, dat kan ... niet 
 2. ja, zonder moeite 
 3. ja, met enige moeite 
 4. ja, met veel moeite 
 5. alleen met hulp 
 6. weet niet 
 7. geen antwoord 
 
EPTHEAL1 
8. Vormen gezondheidsproblemen een belemmering in de dagelijkse bezigheden     
    van …..? 
 1. nee 
 2. ja in sterke mate 
 3. ja in lichte mate 
 4. weet niet 
 5. geweigerd 
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E) Hulp 
 
Er volgen nu een aantal vragen over de hulp en verzorging die ... krijgt.  
 
EPTHEPYN 
1. Krijgt ... momenteel hulp bij de persoonlijke verzorging? Met persoonlijke 

verzorging bedoelen we één van de volgende handelingen: wassen, baden of 
douchen, kleden, naar het toilet gaan, opstaan en gaan zitten. 

 1. nee 
 2. ja 
 3. weet niet 
 4. geweigerd 
 
EPTHEP01-EPTHEP11 
1a. (Zo ja:) Van wie?  

(meerdere antwoorden mogelijk) 
 1. partner 
 2. inwonend kind 
 3. andere inwonende 
 4. uitwonend kind 
 5. overige familie buiten woning 
 6. buren/vriend(inn)en/kennissen 
 7. vrijwilligers 
 8. thuiszorg 
 9. particuliere hulp 
 10. personeel tehuis/ziekenhuis 
 11. anders, namelijk _______________ 
 
EPTHEDYN 
2. Krijgt ... momenteel hulp bij huishoudelijke taken? Met huishoudelijke taken 
bedoelen we één van de volgende handelingen: maaltijden bereiden, boodschappen 
doen, het huis schoonhouden, de vuilniszakken buiten zetten, maar ook formulieren 
invullen. 
 1. nee 
 2. ja 
 3. weet niet 
 4. geweigerd 
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EPTHED01-EPTHED11 
2a. (Zo ja:) Van wie?  

(meerdere antwoorden mogelijk): 
 1. partner 
 2. inwonend kind 
 3. andere inwonende 
 4. uitwonend kind 
 5. overige familie buiten woning 
 6. buren/vriend(inn)en/kennissen 
 7. vrijwilligers 
 8. thuiszorg 
 9. particuliere hulp 
 10. personeel tehuis/ziekenhuis 
 11. anders, namelijk ____________________ 
 
De volgende vragen gaan allemaal over het afgelopen half jaar: 
 
EPTFAMDY 
3. Heeft ... het laatste halfjaar contact gehad met de huisarts? 
 1. nee 
 2. ja 
 3. weet niet 
 4. geweigerd 
  
EPTHOSP 
4. Is ... het laatste halfjaar in het ziekenhuis opgenomen geweest? 
 N.B. Geen psychiatrisch ziekenhuis 
 1. nee 
 2. ja 
 3. weet niet 
 4. geweigerd 
 
EPTMSPE 
5. Heeft ... het laatste halfjaar contact gehad met een specialist? 
 N.B. Geen psychiater 
 1. nee 
 2. ja 
 3. weet niet 
 4. geweigerd 
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EPTPSYH 
6. Is ... het laatste halfjaar opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis? 
 1. nee 
 2. ja 
 3. weet niet 
 4. geweigerd 
 
EPTPSYC 
7. Heeft ... het laatste halfjaar contact gehad met een psychiater? 
 1. nee 
 2. ja 
 3. weet niet 
 4. geweigerd 
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