
Table 3. ‘Inconsistency variables’ (‘foutvariabelen’) of the Food Frequency Questionnaire in the 
LASA Nutrition and Food-related Behaviour study (2014/2015) 
 
Food 
group  

SAS code/syntax to 
compute the incorrect 
variable (variable names are 
in Dutch) 

Explanation of when it is 
‘incorrect’ (in Dutch) 

Explanation of when it is 
‘incorrect’ (in English) 

Spreads If N07_totsmeersel - 
Broodplus_tot >1 then 
fout_smeersel=1; 

Als meer crackers/ 
brood/bolletjes/ontbijtkoek 
zijn besmeerd met boter dan 
dat er crackers/brood/ 
bolletjes/ontbijtkoek 
gegeten zijn; bij 1.0 teveel 
wordt het nog niet als ‘fout’ 
gezien 
 

If more crackers/slices of 
bread/bread 
rolls/gingerbread are 
spread with butter than 
crackers/slices of 
bread/bread 
rolls/gingerbread are 
eaten; incorrect if the 
difference is more than 
1.0  

Bread If Brood_tot/Beleg_tot>2 
then fout_beleg=1; 
If Brood_tot/Beleg_tot<0.5 
then fout_beleg=1; 
 
 

Als er meer dan 2 keer zo 
veel of meer dan 2 keer zo 
weinig beleg is gegeten als 
crackers / brood / bolletjes  
 

If more than twice as 
much or twice as less 
sandwich filling is eaten 
than eaten crackers/slices 
of bread/bread rolls 

Warm 
vegetables 
 

If N29_freq - N29_tot >(1/7) 
then foutwgrtotui=1; 

Als de frequentie in de 
totaalvraag (a) hoger is dan 
de frequenties in de 
soortvraag (c) bij elkaar 
opgeteld; bij 1 dag per week 
hoger wordt het nog niet als 
‘fout’ gezien 

If the frequency of the 
total question (a) is 
higher than the summed 
frequencies of the type 
question (c); incorrect if 
the difference is more 
than 1.0 day/week  

If N29_max-N29_freq >(1/7) 
then foutwgrmax=1; 

Als de hoogste frequentie in 
de soortvraag (c) hoger is 
dan de frequentie in de 
totaalvraag (a); bij 1 dag per 
week hoger wordt het nog 
niet als ‘fout’ gezien 

If the highest frequency 
of the type question (c) is 
higher than the frequency 
of the total question (a); 
incorrect if more than 1.0 
day/week  

Cold/raw 
vegetables 

If N30_freq - N30_tot >(1/7) 
then foutkgrtotui=1;  

Als de frequentie in de 
totaalvraag (a) hoger is dan 
de frequenties in de 
soortvraag (c) bij elkaar 
opgeteld; bij 1 dag per week 
hoger wordt het nog niet als 
‘fout’ gezien 

If the frequency of the 
total question (a) is 
higher than the summed 
frequencies of the type 
question (c); incorrect if 
more than 1.0 day/week  

If N30_max - N30_freq 
>(1/7) then foutkgrmax=1; 

Als de hoogste frequentie in 
de soortvraag (c) hoger is 
dan de frequentie in de 

If the highest frequency 
of the type question (c) is 
higher than the frequency 



totaalvraag (a); bij 1 dag per 
week hoger wordt het nog 
niet als ‘fout’ gezien 

of the total question (a); 
incorrect if more than 1.0 
day/week  

Meat If N34_freq - N34_tot >(1/7) 
then vleestotgroter=1; 

Als de frequentie in de 
totaalvraag (34a) hoger is 
dan de frequenties van de 
soortvragen bij elkaar 
opgeteld (35-41); bij 1 dag 
per week hoger wordt het 
nog niet als ‘fout’ gezien 

If the frequency of the 
total question (34a) is 
higher than the summed 
frequencies of the type 
questions (35-41); 
incorrect if more than 1.0 
day/week  

If N34_tot - N34_freq >(1/7) 
then vleessrtgroter=1; 
 

Als de frequenties van de 
soortvragen bij elkaar 
opgeteld (35-41) hoger is 
dan de frequentie in de 
totaalvraag (34a); bij 1 dag 
per week hoger wordt het 
nog niet als ‘fout’ gezien 

If the summed 
frequencies of the type 
questions (35-41) is 
higher than the frequency 
of the total question 
(34a); incorrect if more 
than 1.0 day/week  

If vleessrtgroter=1 then 
freqvlsversch=(warmeten_fr
eq-
(N22_freq+N23_freq+N32_f
req+N33_freqharing+N42_fr
eq)) - N34_tot; 
if freqvlsversch >(1/7) then 
vleessrtgroter2=1; 
 
 
 
If vleessrtgroter=1 then 
freqvlsverschLASA = 
N34_tot - (warmeten_freq - 
(N22_freq+N23_freq+N32_f
req+N33_freqharing+N42_fr
eq)); 
if freqvlsverschLASA >(1/7) 
then vleessrtgroter2LASA=1; 

Als foutvariabele 
‘vleessrtgroter’ aanwezig is 
en frequentie van warm eten 
min frequentie van 
eiwitbronnen naast vlees 
(pizza, pannenkoek, schaal- 
en schelpdieren, vis, 
vleesvervangers) min 
frequentie van vleessoorten 
(35-41) groter is dan 1 dag 
per week 
Als foutvariabele 
‘vleessrtgroter’ aanwezig is 
en frequentie van 
vleessoorten (35-41) min 
(‘warm eten’ min frequentie 
van eiwitbronnen naast 
vlees (pizza, pannenkoek, 
schaal- en schelpdieren, vis, 
vleesvervangers)) groter is 
dan 1 dag per week 

If incorrect variable 
‘vleessrtgroter’ is 1 and 
the frequency of warm 
meal minus frequency of 
protein sources beside 
meat (pizza, pancake, 
seafood, fish, meat 
replacers) minus 
frequency of types of 
meat (35-41) is higher 
than 1.0 day/week 
If incorrect variable 
‘vleessrtgroter’ is 1 and 
the frequency of types of 
meat (35-41) minus 
(‘warm meal’ minus 
frequency of protein 
sources beside meat 
(pizza, pancake, seafood, 
fish, meat replacers) is 
higher than 1.0 day/week 

Alcohol If N75_hvhtotwk - N75c_tot 
>=2 then alcwktotgroter=1;  
 
 
 
 
 

Als het verschil tussen aantal 
glazen alcohol op 1 dag (75b) 
en aantal glazen alcohol 
opgeteld (75c) groter is dan 
2 glazen (doordeweeks) 
 
 

If the difference between 
the number of glasses 
alcohol at 1 day (75b) and 
the number of glasses 
alcohol summed (75c) is 
more than 2 glasses 
(during the week) 



If N75c_tot - N75_hvhtotwk 
>=2 then alcwksrtgroter=1; 

Als het verschil tussen aantal 
glazen alcohol opgeteld (75c) 
en aantal glazen alcohol op 1 
dag (75b) groter is dan 2 
glazen (doordeweeks) 
(hiervoor wordt gecorrigeerd 
in de verwerkingssyntax bij 
het aanmaken van de hvh-
variabelen; ook bij een 
verschil van <2 glazen per 
dag) 

If the difference between 
the number of glasses 
alcohol summed (75c) 
and the number of 
glasses alcohol at 1 day 
(75b) is more than 2 
glasses (during the week) 
 

If alcwksrtgroter=1 then 
N75c_totminbier=sum(N75_
hvhwijnwk + 
N75_hvhlikeurwk + 
N75_hvhgedestwk + 
N75_hvhbreezerwk); 
If N75c_totminbier 
>N75_hvhtotwk then 
alcwksrtgroter2=1; 

Als foutvariabele 
‘alcwksrtgroter’ aanwezig is, 
dan als aantal glazen alcohol 
min bier opgeteld (75c) 
groter is dan aantal glazen 
alcohol op 1 dag (75b) 
(doordeweeks) 
 

If incorrect variable 
‘alcwksrtgroter’ is 1, then 
if the number of glasses 
alcohol minus beer 
summed (75c) is bigger 
than the number of 
glasses alcohol at 1 day 
(75b) (during the week) 

If N75_hvhtotwknd - 
N75f_tot >=2 then 
alcwkndtotgroter=1; 
 
 
 
 
 
If N75f_tot - 
N75_hvhtotwknd >=2 then 
alcwkndsrtgroter=1; 

Als het verschil tussen aantal 
glazen alcohol op 1 dag (75e) 
en aantal glazen alcohol 
opgeteld (75f) groter is dan 2 
(in het weekend) 
 
 
 
Als het verschil tussen aantal 
glazen alcohol opgeteld (75f) 
en aantal glazen alcohol op 1 
dag (75e) groter is dan 2 
glazen (in het weekend) 

If the difference between 
the number of glasses 
alcohol at 1 day (75e) and 
the number of glasses 
alcohol summed (75f) is 
more than 2 glasses 
(during the weekend) 
 
If the difference between 
the number of glasses 
alcohol summed (75f) and 
the number of glasses 
alcohol at 1 day (75e) is 
more than 2 glasses 
(during the weekend) 

If alcwkndsrtgroter=1 then 
N75f_totminbier=sum(N75_
hvhwijnwknd + 
N75_hvhlikeurwknd + 
N75_hvhgedestwknd + 
N75_hvhbreezerwknd); 
If N75f_totminbier 
>N75_hvhtotwknd then 
alcwkndsrtgroter2=1; 

Als foutvariabele 
‘alcwkndsrtgroter’ aanwezig 
is, dan als aantal glazen 
alcohol min bier opgeteld 
(75f) groter is dan aantal 
glazen alcohol op 1 dag (75e) 
(in het weekend) 

If incorrect variable 
‘alcwkndsrtgroter’ is 1, 
then if the number of 
glasses alcohol minus 
beer summed (75f) is 
bigger than the number 
of glasses alcohol at 1 day 
(75e) (during the 
weekend) 

 


