
Appendix 1  
Other disease list, from the LASA b-, c- and d- and e-cycle oral interview D. Kriegsman. 
The second list contains 50 categories, of which category 47 is empty. 
 
Part I. Expliciet gevraagd: 
 

A. CARA 
B. Hartziekte/hartinfarct gehad 
C. Slagaders (PAV: perifeer arterieel vaatlijden) 
D. Diabetes mellitus (DM) 
E. Cerebrovasculair accident (CVA) 
F. Urine-incontinentie 
G. Arthrose (AD: arthrosis deformans 
H. Reuma (RA: reumatoïde arthritis) 
I. Maligniteit 

 
Part II. Overige ziekten: 

Voorgecodeerd (+ toegevoegd) 
J. 1.  hypertensie: 

hoge bloeddruk, hoge bloeddruk waardoor schade aan de ogen (DK: 
maligne hypertensie),  

J. 2.  ulcus ventriculi/duodeni (andere langdurige maagklachten): 
bacteriële infectie maag, gastritis, middenrifbreuk, maagzuur, aangroeisel 
(Zencker's divertikel) aan de slokdarm, zwakke maag nav vroegere 
maagzweer, chronische slokdarmontsteking door maagzuur, maagzuur, 
klachten maag en slokdarm, maagklachten door overgrote productie 
maagzuur, gaatje in het middenrif met uitstralende pijn naar het oor, 
maagklachten, maagbloedingen gehad waarvoor medicijnen, teveel 
maagzuur, maagklachten tgv een maagverkleining, agressief maagzuur na 
een maagzweer, bij liggen komt de maag omhoog en volgt benauwdheid 
(resp. noemt het 'middenrif'), af en toe last van sterk maagzuur omdat de 
maagafsluiter onvoldoende werkt, gastritis, maagklachten door een 
aangeboren vernauwing in de maag, maagzweer, maagbloeding gehad 
waardoor resp. de maag moet sparen, brandend maagzuur door slecht 
functioneren van de sluitspier maag-slokdarm, ontsteking aan de slokdarm, 
geopereerd aan de maag waarbij een stuk is weggenomen, last van de maag, 
middenrifspier is niet meer functioneel, geen aanmaak van maagzuur (DK: 
achlorhydrie), 'scheurtjes in de maag', 3 maagoperaties gehad nav 
maagbloeding en maagzuurklachten 

J. 3.  ernstige darmstoornissen, > 3 maanden 
diverticulosis coli, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, coeliaki, sinds 12 jaar 
endeldarmklachten waarvoor medicijnen, ontsteking aan de darmen, 
geopereerd aan poliepen aan de dikke darm, spruw, sinds een paar jaar 
constipatie, lichte darmklachten, darm met uitstulpingen, chronische diarree, 
spastische darmen, spastisch colon met divertikels, licht klachten met de 
darmen door inscheuring bij de bevalling, slechte stoelgang, buikklachten 

J. 4.  galstenen/galblaasontsteking: 
pijn in de rug waarvoor galblaasfoto's zijn gemaakt, buikpijn na 
galblaasoperatie ivm ernstige galblaasontsteking 



J. 5.  leverziekte/levercirrhose: 
incl. oesophagusvarices t.g.v. cirrhose, spataderen maag en slokdarm, 
leverziekte waarvoor controle door specialist 

J. 6.  breuk (lies-, litteken-): 
wondbreuk,  

J. 7.  nierstenen 
J. 8.  ernstige nierziekte: 

1 nier die voor 20% werkt, , gestoorde nierfunctie, nieren werken 
onregelmatig waardoor het vocht niet weg kan, niertransplantatie gehad, 
aangeboren nieraandoening, nierbekkenontsteking, nieren functioneren niet 
goed 

J. 9.  chronische blaasontsteking: 
blaasontsteking eigenlijk altijd al gehad,  

J.10. prostaatklachten: 
geopereerd aan prostaatontsteking, goedaardig gezwel aan de prostaat 
gehad,  

J.11. verzakking 
J.12. schildklierafwijking: 

ziekte van Graves, schildklier werkt te snel,  
J.13. rugaandoening, > 3 maanden, hernia: 

vastzittende ruggewervel, hernia, spit, rugklachten, beklemde zenuw in de 
rug, rugklachten met uitstraling naar het been, slijtage van nek- en 
rugwervels, rugpatiënt, aangeboren scoliose, zwakke rug, geopereerd aan 
hernia en nu nog soms klachten, slijtage van de rug, door lordose gevoelloze 
voeten, slijtage 2e en 3e lendewervel, scoliose, versleten tussenwervelschijf 
met rugklachten,  

J.14. epilepsie: 
petit mal aanvallen, na een operatie aan de halsslagader heeft resp. 
epileptische aanvallen,  

J.15. duizeligheid met vallen: 
gaat soms neer en raakt weg (resp. weet de oorzaak niet),  

J.16. migraine 
J.17. ernstige huidziekte: 

psoriasis, eczeem, ziekte van Andrew (psoriasis pustulosa), bijzonder droge 
huid, eczeem aan de benen, jeukende uitslag schouder en hals,  

J.18. decubitus 
J.19. allergie (hooikoorts etc.): 

overgevoeligheid van de slijmvliezen van de ogen, overreaktieve 
slijmvliezen met name in de bronchieën, eczeem aan de handen tussen de 
vingers,  

J.20. gevolgen ongeval/vallen (botbreuken, hersenschudding): 
status na schedelbasisfractuur, schedelbasisfractuur met drievoudige 
hersenschudding, 10 jaar geleden heup en bekken verbrijzeld en ook schade 
aan de blaas, dwarslaesie, 8 jaar geleden 2 ekn coma na verkeersongeval,  

J.21. andere gevolgen ongeval (brandwonden) 
J.22. gevolgen operatie (verlies ledematen, stoma): 

darmstoma (ivm darmkanker), darmstoma (reden niet bekend), stoma, 
kunstbeen, urine-stoma 



J.23. ziekten van het zenuwstelsel (Parkinson, multiple sclerose): 
ziekte van Parkinson, spinale spieratrofie, vocht onder de schedel of in het 
hoofd (DK:=normal pressure hydrocephalus), beefziekte, ernstig 
gehandicapt tgv ontsteking hersenschors en ruggemerg, recent 9 weken in 
coma gelegen en nog een buisje in de hals, polio (DK: restverschijnselen),  

J.24. geestelijke/psychische problemen, > 3 maanden: 
ivm depressie 8 weken opgenomen geweest, manisch depressief, depressie, 
contact met psychiater voor problemen die dateren van vroeger (30 jaar 
geleden), onlangs psychiatrische opname ivm depressie en oorlogstrauma, 
fobie en durft niet in afgesloten ruimtes en ruimtes met veel mensen, onder 
behandeling voor zenuwziekte tgv het overlijden van 4 gezinsleden, 
gevolgen van oorlogstrauma, problemen van psychische aard 

 
Overig o.b.v. respondentgegevens: 
J.25. ogen:. 

staar, glaucoom, vocht wat in de ogen komt, stolsel aan oog, geopereerd ivm 
staar (kunstlensimplantatie), grauwe staar, corneatransplantatie gehad (kan 
nu niet goed zien), hoge druk op de ogen, slechtziend met beide ogen, druk 
op de ogen waarvoor controle door oogarts, hoge druk achter de ogen, slecht 
gezichtsvermogen, bijna blind aan 1 oog, kan erg slecht zien, staaroperatie 
gehad, visueel gehandicapt, bijna totale blindheid, hoge oogboldruk, 
oogziekte, ontstoken bindweefsel achter de ogen, blind als gevolg van 
ongeval, 1 oog is verwijderd, slechtziend tgv bloeding in 1 oog, blind aan 1 
oog door thrombose 

J.26. oren: 
tinnitis, oorsuizen, na operatie ivm evenwichtsstoornissen aan 1 oor doof, 
hoort an een oor niet door operatie 

J.27. chronische veneuze insufficiëntie: 
spataderen, open been, oedeem, thrombosebeen, teveel vocht vasthouden 
(als geen hartaandoening), trombose, aderontsteking, 12 jaar geleden aan 
bloedvaten in de benen geopereerd, vocht in de benen, ader of bloedvat, 
aderverstopping, spataders met oedeemvorming bij de enkels, inwendige 
spataderen 

J.28. anaemie: 
bloedarmoede, pernicieuze anaemie, bloedarmoede waarvoor vitamine B12 
injecties, vitamine B12 wordt niet opgenomen, snel last van bloed- en 
vitamine-armoede na maagoperatie, witte bloedlichaampjes overheersen de 
rode waarvoor leverinjecties 

J.29. chronische hoofdpijn (anders dan migraine): 
veel hoofdpijn, spierspanningspijn en aangezichtspijn, regelmatig doffe 
hoofdpijn boven de ogen, af en toe vrij zware hoofdpijn, aangezichtspijn, 
nerveuze klachten zoals hoofdpijn, lichte hoofdpijn,  

J.30. chronische nekklachten: 
versleten nek, zenuwbaan in nek bekneld met uitstraling naar de hand, 
nekhernia, versleten nekwervels, versleten nekwervels waardoor een zenuw 
afgekneld wordt, slijtage van de nekwervels, pijn en stijfheid nek en 
schouder na ongeval in 1989, 2 nekzenuwen die in de verdrukking zitten, 
stijve nek en rug, versleten atlas,  
 



J.31. duizeligheid zonder vallen: 
duizeligheid, lage bloeddruk, M. Menière, evenwichtsorgaan, 
haarvatstoornis in hoofd met als gevolg last met evenwicht, zenuwen op het 
evenwichtsorgaan en dus draaierig in het hoofd, evenwichtsstoornis, zeer 
vaak duizelig maar valt niet, evenwichtsstoornissen bij opstaan en gaan 
liggen, af en toe duizelig, soms acute duizeligheid van korte duur, 
duizelingen tgv bloedvatvernauwing door sterke emoties, draaiduizeligheid 
door storing halsader, middenoorontstekingen met duizeligheid 

J.32. aangeboren aandoeningen: 
congenitale scoliose, spina bifida, open blaas bij geboorte, geboren met een 
open rug,  

J.33. hypercholesterolaemie: 
hoog cholesterol, cholesterolgehalte wordt met medicijnen behandeld,  

J.34. jicht: 
chronische jicht, jicht en de urinezuren zijn te hoog,  

J.35. menopauze (klachten): 
overgangsklachten, hormonale klachten die zijn ontstaan na de overgang, 
overgangsproblemen,  

J.36. osteoporose: 
botontkalking, draagt ijzeren corset ivm de rug, ziekte van Paget (osteitis 
deformans),  

J.37. longaandoeningen (anders dan CARA): 
recidiverende pneumothorax, pleuritis, geen longhaartjes meer, 
longembolie, 4 keer ingeklapte long gehad, schimmels in de flarden van de 
longen, klaplong gehad in 1989 en 1990,  

J.38. systeemziekten: 
syndroom van Sjögren, vasculitis, stofwisselingsziekte, lupus, 
regenboogontsteking beide ogen door de reuma, periarteriitis nodosa in 
been, chronische stofwisselingsziekte, ziekte van Raynaud, sle latent, 
traanklieren vd ogen functioneren niet (DK:=Sjögren 

J.39. hormonale afwijkingen (anders dan diabetes en schildklier): 
aandoeningen bijschildklieren, - bijnieren, hypoglycaemie, te lage 
suikerspiegel, acromegalie, laag bloedsuikergehalte, bijschildklier werkt te 
snel, bijschildklieren werken vertraagd, tekort aan bijnierschorshormoon, 
uitval van bijnieren en dus geen productie van cortison,  

J.40. urologische problematiek (anders dan incontinentie): 
blaaspoliepen (als geen kanker), urethrastenose, permanente catheter, 
vernauwing aan urinebuis, urethra opgezet, bloed in de urine waarvoor resp. 
binnenkort naar uroloog moet, blaascatheter om de blaas volledig te legen,  

J.41. overige aandoeningen bewegingsapparaat: 
loopstoornissen, pijn linkerdij, pijn voeten en heupen e.c.i., M. Dupuytren, 
carpale tunnel syndroom, twee nieuwe heupen aan een kant die soms pijn 
doen, als gevolg van val dag en nacht pijn aan stuit waarvoor 1 jaar gips, 
ontsteking in de knie die af en toe opspeelt, peesschede-ontsteking in beide 
handen met veel pijn, zenuw aan spier vast met als gevolg verlamming, door 
operatie aan hand (carpale tunnel-syndroom) blijvende handicap bij tillen, 
knieklachten na vallen op een ijzeren staaf in de bus, bij geboorte elleboog 
geforceerd waardoor deze uit de kom is geraakt en er nooit weer in is 
gekomen, tennisarm, 2 jaar geleden enkel verzwikt en er nu nog last van, 
vergroeiing van knobbels aan de zijkant voeten waarvoor resp. geopereerd 



moet worden, storing aan de linkervoet, na stoten last van linkerbeen, heup 
knikt door bij lopen (gevolg kinderspel), erge last van linkerhand, knie aan 
geopereerde been nog dik en gevoelig, kalkafzetting in de schouder, 
Sudeck's dystrofie, slijtage spieren in bovenarm door verkalking, last van de 
knie tgv ongeval, erge spierpijnen, heeft iets met benen en zenuwstelsel 
maar onduidelijk wat, spierziekte (geen naam bekend), spierklachten, 
slijtage in gewrichten van de voet, rechterbeen is pijnlijk, fibromyalgie, 
chronische schouderklachten, ernstig lichamelijk gehandicapt, last van de 
spieren, slijtage rechter enkel, spierreuma, veel last van overgevoelige 
voeten waarvoor steunzolen niet echt helpen, peesschede-ontsteking in 
schouder, moeite met gebruik van spieren, pijn door hielspoor, zwakke 
benen (enkelbanden, spieren, voeten), heup uit de kom vanaf de geboorte, 
tennisarm, pijn enkel/voet na fractuur 2 jr geleden 

J.42. overige vaataandoeningen (arterieel): 
atherosclerose halsslagader (met wisselende visusdaling), a. subclavia 
afsluiting, verharding halsslagader, af en toe slecht zien met re oog wat in 
verband staat met verkalking halsslagader, verharding van de bloedvaten in 
de hersenen, sommige aders verstopt in het hoofd, vaatvernauwing in de 
hersenen waardoor het evenwichtsorgaan niet goed functioneert en de ogen 
gauw moe worden, tijdelijk geheugenverlies door bloedstolsel in 
halsslagader 

J.43. overige aandoeningen perifere zenuwen: 
ouderdomszenuwziekte in de benen waardoor kuitkrampen, neuropathie 
benen, na een nekoperatie gevoel in de vingers verloren, lepra, 
hemifacialisspasme,  

J.44. TIA: 
lichte beroerte gehad,  

J.45. andere bloedafwijkingen: 
te dik bloed, polycytaemie, thrombocytopenie, beenmerg maakt teveel bloed 
aan, hoge bloedbezinking 

J.46. van de pancreas: 
  Chronische pancreatitis 
  Onsteking van de pancreas  
J.47. LEEG 
J.48. verslaving: 

resp. drinkt teveel borreltjes en heeft hiervoor contact met de huisarts 
(alcoholprobleem) 

J.49. overige chronische ziekten: 
narcolepsie, was erg slaperig en krijgt nu medicijnen daarvoor, ontsteking 
aan de alvleesklier, hersenontsteking gehad waardoor geheugen niet meer zo 
goed is, na operatie aan keel en stembanden nog onder controle KNO-arts, 
chronisch lopend oor waarvoor al 11 keer geopereerd,  

J.50. genoemde ziekten en symptomen, niet chronisch zoals bedoeld: 
gordelroos, 'hartklachten', pijn linkerkant borstkas, aanvallen van 
misselijkheid/koorts/hoofdpijn, symptomen bij nerveusiteit, moe gevoel 
linkerbeen, slokdarmproblemen (pijn bij het slikken), bruin vlekje op de 
maag, ganglion, chronische verkoudheid, pijn in de borst bij 
zenuwachtigheid, na verwijdering van neuspoliep last van rood oog en 
blauwe benen, chronische voorhoofdsholte-ontsteking en neuspoliep, 
chronische oorontsteking, aangeboren klachten (oorpijn en verkouden), 



rusteloze benen, door stress pijn aan de spieren met nachtmerries en uit het 
lichaam treden, chronische hyperventilatie, door zenuwachtigheid aarzelend 
lopen, na inspanning regelmatig last van een spier, herpes simplex 
(DK:=koortsuitslag), constante vermoeidheid en geheugenverlies, spieren in 
onderbeen blijven constant onder spanning staan, spanningen of stress, 
neuspoliepen, 'verdachte' plekjes op de borst, sympatisch zenuwstelsel is 
niet in evenwicht, goedaardig gezwel wat af en toe terugkomt, regelmatig 
kramp in de benen die er zo maar in schiet, erg zwakke en gevoelige 
spieren, erge vergeetachtigheid (rcc: Alzheimer), hart is te groot, 
hyperventilatie, reukstoornis, kortademigheid bij inspanning maar de 
specialist kon niets vinden, aambeien, ontsteking aan de hersenen gehad 
(DK: niet duidelijk gevolgen), soms zwaar gevoel boven de ogen, kan 
moeilijk alleen zijn en ontvlucht vaak haar huis, chronische vermoeidheid 
(oorlogstic; resp. heeft alle energie al opgebruikt), veel moe en de huisarts 
zegt dat het geestelijke moeheid is, chronische keelontsteking, overdadige 
warmte en hevig transpireren, zenuwen na plotseling overlijden oom, 
dementie gemeld door interviewer, slapeloosheid, medicijnen ivm 
bloedvaten (DK: te vaag), longontsteking, tremoren, hamertenen, pijnlijke 
spieren tgv griep, stembanden sluiten niet waardoor vaak geen stem, 's 
morgens dikke handen en voeten (pijnlijk en stijf), krampen in de benen 
sinds 50 jaar, krampen in de tenen, resp. is vlug moe 

 
Value labels for the different categories  
 1 'Hypertension' 
 2 'Ulcer stomach or duodenum' 
 3 'Serious intestinal disease' 
 4 'Gall-stones/gall-bladder disease' 
 5 'Liver disease or cirrhosis' 
 6 'Inguinal hernia' 
 7 'Kidney stone' 
 8 'Kidney disease-serious' 
 9 'Chronic cystitis' 
10 'Prostate complaints (males)' 
11 'Prolapse (females)' 
12 'Thyroid disease' 
13 'Backproblems, hernia' 
14 'Epilepsy' 
15 'Dizziness with falling' 
16 'Migraine' 
17 'Serious skin disease' 
18 'Decubitus-ulcer' 
19 'Allergy/hay-fever' 
20 'Serious consequences accident' 
21 'Other serious consequences/burns' 
22 'Consequences surgery/operations' 
23 'Disease of nervous system' 
24 'Mental problems, incl. depression' 
25 'Eye diseases' 
26 'Ear diseases/hearing problems' 
27 'Venous insufficiency/varicose veins' 

28 'Anaemia' 
29 'Chronic headaches (no migraine)' 
30 'Chronic neck-problems' 
31 'Dizziness without falling' 
32 'Congenital disorders' 
33 'Hypercholesterolaemia' 
34 'Gout' 
35 'Menopausal complaints (females' 
36 'Osteoporosis' 
37 'Other pulmonary disease (no CNSLD)' 
38 'Systemic diseases' 
39 'Other hormonal diseases (no 
diabetes/thyroid)' 
40 'Other urological disease (no 
incontinence)' 
41 'Other locomotor disease' 
42 'Other vascular disease' 
43 'Other neurological disease' 
44 'TIA' 
45 'Other hematological disease' 
46 'Pancreatitis-chronic' 
47 'no label' 
48 'Addiction' 
49 'Other chronic disease' 
50 'Other non-chronic disease' 


