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LASA 014 - Residence characteristics  Main interview (DM)  
 
Questionnaire (in Dutch): 
LASAB014 / LASAC014 / LASAD014 / LASAE014 / LAS2B014 / LASAF014 / LASAG014 / 
LASAH014 / LAS3B014 / LASMB014 / LASAI014 / LASAJ014 / LASAK014 

 

 

LASAB014 
 

- HINDEP (OBSERVATION: type of housing) 
Een zelfstandige woonvorm bestaat uit een alleenwonende of uit meerdere personen 
die eenzelfde woonruimte delen en die gemiddeld minimaal drie maal per week een 
gezamenlijke maaltijd nuttigen. Een pension wordt tot de zelfstandige woonvormen 
gerekend. Een institutionele woonvorm bestaat uit een groep personen die eenzelfde 
woonruimte delen en regelmatig huiselijk verkeer hebben, maar tevens aan 
gemeenschappelijke regels die men niet zelf heeft opgesteld onderworpen zijn. Het 
gaat dan vooral om tehuizen e.d.: antwoordcategorieën 2 t/m 6. 
(Interviewer observatie van de woonvorm. Overleg alleen met de respondent indien 
het onduidelijk is. Het is de bedoeling dat u een keuze maakt). 

1. respondent woont zelfstandig 
2. in verzorgingshuis 
3. in verpleeghuis - somatisch 
4. in verpleeghuis - psychogeriatrisch 
5. in ziekenhuis 
6. in psychiatrische inrichting 

 

- MOVED (Moved since last interview) 
Het vorige gesprek met u vond plaats in 1992. Bent u sinds dit vorige gesprek 
verhuisd? 

 
- MOMONTH (Moved since first interview: month) 
Wanneer bent u hier komen wonen? 

 
- MOYEAR (Moved since first interview: year) 
Wanneer bent u hier komen wonen? 
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LASA 014 - Residence characteristics  Main interview (DM)  
 
Questionnaire (in Dutch): 
LASAB014 / LASAC014 / LASAD014 / LASAE014 / LAS2B014 / LASAF014 / LASAG014 / 
LASAH014 / LAS3B014 / LASMB014 / LASAI014 / LASAJ014 / LASAK014 

 

 

- HOUSEM (Type of housing: moved since last interview) 
Toelichting: de vragen HOUSEM tot en met LROOMS worden alleen gevraagd als 
het antwoord op MOVED  =2. 
In wat voor soort woning woont u? 

1. eengezinswoning, rijtjeswoning 
2. eengezinswoning, twee onder één kap 
3. bungalow of vrijstaande eengezinswoning 
4. flat met lift 
5. flat zonder lift 
6. bovenwoning 
7. benedenwoning 
8. bejaardenwoning met lift 
9. bejaardenwoning laagbouw 
10. bejaardenwoning met dienstverlening of serviceflat 

11. aanleunwoning bij een bejaardentehuis 
12. boerderij of bedrijfswoning 
13. woonboot 
14. wooneenheid met gemeenschappelijke voorzieningen (woongroep, 

centraal wonen) 
15. anders 

 
- HOUSTYP (Type of housing: constructed) 
Om deze variabele te construeren is HOUSEM gebruikt als basis. Respondenten die 
niet zelfstandig wonen, krijgen de code 16 (instelling) of 17 (klooster). Voor alle 
ontbrekende gevallen zijn de gegevens van LASA014 gebruikt. Voor alle overige 
ontbrekende gevallen zijn geen gegevens beschikbaar. 

 
- FDOOR (Floor of front door) 
Interviewer-observatie, alleen overleggen indien het onduidelijk is. 
Op welke verdieping bevindt zich de voordeur van de woning? 

 
- RFDOOR (How to reach front door) 
Interviewer-observatie, alleen overleggen indien het onduidelijk is. 
Hoe is de voordeur te bereiken? 

 
- NROOMS (Number of rooms in house: kitchen/bathroom) 
Hoeveel kamers heeft de woning? 
Toelichting: Telt u de keuken en de badkamer niet mee, en de zolder alleen voor 
zover zich daar zolderkamers bevinden. Als respondent met anderen, bijvoorbeeld in 
een woongroep, woont, dan gaat het hier om alle kamers die de leden van de 
woongroep of het huishouden in totaal bewonen. 

 
- NROOMSC (Number of rooms: constructed) 
To construct this variable NROOMS is used as a basis. Respondents who are not 
living independently are coded to -2 (institution) or -3 (monastery). For all missing 
cases the data from LASA014 are used. For all still missing cases no valid data are 
available. 
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LASA 014 - Residence characteristics  Main interview (DM)  
 
Questionnaire (in Dutch): 
LASAB014 / LASAC014 / LASAD014 / LASAE014 / LAS2B014 / LASAF014 / LASAG014 / 
LASAH014 / LAS3B014 / LASMB014 / LASAI014 / LASAJ014 / LASAK014 

 

 

 
- LROOMS (All rooms on the same floor) 
Bevinden zich alle kamers van deze woning op dezelfde verdieping? 

 
- SPECADJ (House has special adjustments/adaptation) 
Heeft uw woning speciale aanpassingen/voorzieningen? 

 
- SPEC01 (Specially adjusted telephone e.g. amplified sound) 
aangepaste telefoon (bijv. versterking geluid) 

 

- SPEC02 (Lowered doorstep) 

verlaagde drempel 
 

- SPEC03 (Alarm system) 
alarminstallatie 

 
- SPEC04 (Special handrails or supports) 
speciale handgrepen of steunen 

 
- SPEC05 (Lowered/raised draining board) 
verhoogd/verlaagd aanrecht 

 
- SPEC06 (Stair elevator) 
traplift 

 
- SPEC07 (Bedrooms same floor) 
slaapkamers gelijkvloers 

 
- SPEC08 (Adjusted or raised toilet) 
aangepast of verhoogd toilet 

 
- SPEC09 (Lowered/raised washbasin) 
verhoogde/verlaagde wastafels 

 
- SPEC10 (Antiskid in bathroom) 
antislip in badkamer 

 

- SPEC11 (A seat by shower or bath) 
zitmogelijkheid bij douche of bad 

 
- SPEC12 (Raised bed) 
bedverhoging 

 
- SPEC13 (Handgrip above bed) 
papegaai boven bed 
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LASA 014 - Residence characteristics  Main interview (DM)  
 
Questionnaire (in Dutch): 
LASAB014 / LASAC014 / LASAD014 / LASAE014 / LAS2B014 / LASAF014 / LASAG014 / 
LASAH014 / LAS3B014 / LASMB014 / LASAI014 / LASAJ014 / LASAK014 

 

 

- SPEC14 (Extra handrails inside the house) 
extra aangebrachte trapleuningen binnen 

 
- SPEC15 (Extra handrails outside the house) 
extra aangebrachte trapleuningen buiten 

 
- SPEC16 (Ramp to pavement) 
hellingbaan bij stoep 

 

- SPEC17 (Other special adjustments) 
anders 

 
- SATIS (How (dis)satisfied with housing condition) 
Hoe ontevreden of tevreden bent u met uw huidige woonsituatie? 

 
- SATIS01 (House is too big) 
woning is te groot 

 
- SATIS02 (House is too small) 
woning is te klein 

 
- SATIS03 (House is in bad condition) 
woning verkeert in slechte staat 

 
- SATIS04 (Rooms in house not on the same floor) 
woning is niet gelijkvloers 

 
- SATIS05 (House can only be reached by stairs) 
woning is alleen via een trap te bereiken 

 
- SATIS06 (Doorsteps in house too high) 
de drempels zijn te hoog 

 
- SATIS07 (House is too expensive) 
woning is te duur 

 

- SATIS08 (House is vulnerable to burglary) 
woning is inbraakgevoelig 

 
- SATIS09 (Dissatisfied other reason) 
anders 

  

http://www.lasa-vu.nl/


5 www.lasa-vu.nl 24-Nov-2021 

     
 

LASA 014 - Residence characteristics  Main interview (DM)  
 
Questionnaire (in Dutch): 
LASAB014 / LASAC014 / LASAD014 / LASAE014 / LAS2B014 / LASAF014 / LASAG014 / 
LASAH014 / LAS3B014 / LASMB014 / LASAI014 / LASAJ014 / LASAK014 

 

 

LASAC014 / LASAD014 / LASAE014 / LAS2B014 / LASAF014 /LASAG014 / 
LASAH014 / LAS3B014 / LASAI014 / LASAJ014 / LASAK014 

 
- HINDEP 

 

Een zelfstandige woonvorm bestaat uit een alleenwonende of uit meerdere personen 
die eenzelfde woonruimte delen en die gemiddeld minimaal 3 maal per week een 
gezamenlijke maaltijd nuttigen. 
Een pension wordt tot de zelfstandige woonvormen gerekend. 

Een institutionele woonvorm bestaat uit een groep personen die eenzelfde woonruimte 
delen en regelmatig huiselijk verkeer hebben, maar tevens aan gemeenschappelijke 
regels die men niet zelf heeft opgesteld onderworpen zijn. Het gaat dan vooral om 
tehuizen e.d. (antwoordcategorieën 2 t/m 6.) 
N.B: (vanaf wave J) Het verzorgingshuis wordt afgebouwd en komt weinig meer 
voor, maar het staat voor een instelling waar een oudere ‘beschut’ kan wonen en 
waar ook dagelijks verzorgend personeel werkzaam is. 
 
Interviewer: OBSERVATIE van de woonvorm. Overleg alleen met de respondent 
indien het onduidelijk is. Het is de bedoeling dat u een keuze maakt. 

1. respondent woont zelfstandig 
2. in verzorgingshuis 
3. in verpleeghuis - somatisch 
4. in verpleeghuis - psychogeriatrisch 
5. in ziekenhuis 
6. in psychiatrische inrichting 
7. in klooster 

 
- MOVED (asked in waves C, D, E) 
Het vorige gesprek met u vond plaats in ..... (maand/jaar). 
Bent u sinds dit vorige gesprek verhuisd? 

1. nee 
2. ja 

 
- MOVED (asked in waves F, G, H, I, J) 
Interviewer: het gaat erom dat alle verhuizingen in deze periode bekend worden; als er 
dus meer dan 1 verhuizing is of meer dan 1 tijdelijke uithuizigheid dan de laatste 
verhuizing of uithuizigheid hieronder invullen. De verhuizingen daarvoor zo volledig 
mogelijk noteren op het RCF. 
Het vorige gesprek met u vond plaats in .... 
Bent u sinds dit vorige gesprek verhuisd, woont u nu tijdelijk ergens anders of heeft u 
tijdelijk ergens anders gewoond? 

1. nee 
2. ja, verhuisd 
3. ja, woon nu tijdelijk ergens anders 
4. tijdelijk ergens anders gewoond 
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LASA 014 - Residence characteristics  Main interview (DM)  
 
Questionnaire (in Dutch): 
LASAB014 / LASAC014 / LASAD014 / LASAE014 / LAS2B014 / LASAF014 / LASAG014 / 
LASAH014 / LAS3B014 / LASMB014 / LASAI014 / LASAJ014 / LASAK014 

 

 

Interviewer: zo volledig mogelijk (adres, type woning e.d.) 
 
- MOMONTH, MOYEAR (asked in waves C, D, E, 2B, F, G, H, I, J, K) 
Wanneer bent u hier komen wonen? 

maand 
jaar 

 
- HOUSEM (asked in waves B, C, D, E, 2B, F, G) 
In wat voor soort woning woont u? 

1. eengezinswoning, rijtjeswoning 
2. eengezinswoning, twee onder één kap 
3. bungalow of vrijstaande eengezinswoning 
4. flat met lift 
5. flat zonder lift 
6. bovenwoning 
7. benedenwoning 
8. bejaardenwoning met lift 
9. bejaardenwoning laagbouw 
10. bejaardenwoning met dienstverlening of serviceflat 
11. aanleunwoning bij een bejaardentehuis 
12. boerderij of bedrijfswoning 
13. woonboot 
14. wooneenheid met gemeenschappelijke voorzieningen (woongroep, centraal 

wonen) 
15. anders 

 
 

- HOUSEM (asked in waves H, I) 
In wat voor soort woning woont u? 

1. eengezinswoning 
2. bungalow of vrijstaande eengezinswoning 
3. flat met lift 
4. flat zonder lift (bovenwoning) 
5. benedenwoning 
6. bejaardenwoning met lift 
7. bejaardenwoning laagbouw 
8. bejaardenwoning (aanleunwoning) met dienstverlening of serviceflat 
9. boerderij of bedrijfswoning 
10. woonboot 
11. anders, in wat voor soort andere woning woont u? (specificeer op 1 regel) 

_______________________________ 
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LASA 014 - Residence characteristics  Main interview (DM)  
 
Questionnaire (in Dutch): 
LASAB014 / LASAC014 / LASAD014 / LASAE014 / LAS2B014 / LASAF014 / LASAG014 / 
LASAH014 / LAS3B014 / LASMB014 / LASAI014 / LASAJ014 / LASAK014 

 

 

- HOUSEM (asked in waves J, K) 
In wat voor soort woning woont u? 

1. eengezinswoning 
2. bungalow of vrijstaande eengezinswoning 
3. flat/appartement met lift 
4. flat/appartement zonder lift (bovenwoning) 
5. benedenwoning/appartement op begane grond 
6. seniorenwoning met lift 
7. seniorenwoning laagbouw 
8. seniorenwoning (aanleunwoning) met dienstverlening of serviceflat 
9. boerderij of bedrijfswoning 
10. woonboot 
11. wooneenheid met gemeenschappelijke voorzieningen (woongroep, centraal 

wonen) 
12. anders, in wat voor soort andere woning woont u? (specificeer op 1 regel) 

_______________________________ 
 

- HOUSEM (asked in wave 3B) 
In wat voor soort woning woont u? 

1. eengezinswoning 
2. bungalow of vrijstaande eengezinswoning 
3. flat met lift 
4. flat zonder lift (bovenwoning) 
5. benedenwoning 
6. bejaardenwoning met lift 
7. bejaardenwoning laagbouw 
8. bejaardenwoning (aanleunwoning) met dienstverlening of serviceflat 
9. boerderij of bedrijfswoning 
10. woonboot 
11. wooneenheid met gemeensch. voorzieningen (woongroep, centraal wonen) 
12. anders, in wat voor soort andere woning woont u? (specificeer op 1 regel) 

_______________________________ 
 

- HOUSTYP (constructed variable based on HOUSEM, see variable information) 
 

- FDOOR (asked in waves B, C, D, E, 2B, F, G) 
Interviewer: OBSERVATIE. Alleen overleggen indien het onduidelijk is! 
Op welke verdieping bevindt zich de voordeur van de woning? 

0=begane grond. 
 

- FRFDOOR (asked in waves B, C, D, E, 2B, F, G) 
Interviewer: OBSERVATIE. Alleen overleggen indien het onduidelijk is! 
Hoe is de voordeur te bereiken? 

1. alleen trap aanwezig 
2. lift aanwezig 
3. anders 
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LASA 014 - Residence characteristics  Main interview (DM)  
 
Questionnaire (in Dutch): 
LASAB014 / LASAC014 / LASAD014 / LASAE014 / LAS2B014 / LASAF014 / LASAG014 / 
LASAH014 / LAS3B014 / LASMB014 / LASAI014 / LASAJ014 / LASAK014 

 

 

- HWHACC (asked in waves H, 3B, I, J, K) 
Is het mogelijk om met een rolstoel van de straat in uw huis te komen? 

1. ja 
2. alleen met hulp 
3. nee 

 
- NROOMS (asked in waves B, C, D, E, 2B, F, G, H, I) 
Interviewer: Tel de keuken en de badkamer niet mee, en de zolder alleen voor zover 
zich daar zolderkamers bevinden. Als respondent met anderen, bijv. in een 
woongroep, woont, dan gaat het hier om alle kamers die de leden van de woongroep 
of het huishouden in totaal bewonen. 
Hoeveel kamers heeft de woning?    

 

- FLROOMS (asked in waves B, C, D, E, 2B, F, G, H, I) 
Bevinden zich alle kamers van deze woning op dezelfde verdieping? 

1. nee 
2. ja 

 
- SPECADJ  
Heeft uw woning speciale aanpassingen/voorzieningen? 

1. nee 
2. ja 

 
- SPEC01-17 (asked in waves B, C, D, E, 2B, F, G) 
Kunt u mij vertellen welke speciale aanpassingen/voorzieningen dat zijn? 
Meerdere antwoorden mogelijk. 

(spec01) aangepaste telefoon (bijv. versterking geluid) 
(spec02) verlaagde drempel 
(spec03) alarminstallatie 

(spec04) speciale handgrepen of steunen 
(spec05) verhoogd/verlaagd aanrecht 
(spec06) traplift 
(spec07) slaapkamers gelijkvloers 
(spec08) aangepast of verhoogd toilet 
(spec09) verhoogde/verlaagde wastafels 
(spec10) antislip in badkamer 
(spec11) zitmogelijkheid bij douche of bad 
(spec12) bedverhoging 
(spec13) papegaai boven bed 
(spec14)  extra aangebrachte trapleuningen binnen 
(spec15)  extra aangebrachte trapleuningen buiten 
(spec16)      hellingbaan bij stoep 
(spec17) anders 
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LASA 014 - Residence characteristics  Main interview (DM)  
 
Questionnaire (in Dutch): 
LASAB014 / LASAC014 / LASAD014 / LASAE014 / LAS2B014 / LASAF014 / LASAG014 / 
LASAH014 / LAS3B014 / LASMB014 / LASAI014 / LASAJ014 / LASAK014 

 

 

- SPEC1-9 (asked in waves H, 3B, I, J, K) 
Kunt u mij vertellen welke speciale aanpassingen/voorzieningen dat zijn? 
Meerdere antwoorden mogelijk. 

(spec1) verlaagde of geen drempels 
(spec2) aanpassingen toilet (verhoogd, verlaagd, steunen, handgrepen) 
(spec3) aanpassingen in de badkamer (douchezitje, badlift, handgrepen, 

steunen, antislipmat) 
(spec4) slaapkamer gelijkvloers gemaakt 
(spec5) hellingbaan op stoep of bij voordeur 
(spec6) aanpassingen in keuken (aangepast aanrecht/keukenkast) 
(spec7) valalarm (knop naar externe dienst in geval van nood) 
(spec8) traplift 
(spec9) (In K toegevoegd:) sensoren om uw beweging te monitoren 
(spec10) anders 

Kunt u mij vertellen welke andere speciale aanpassingen of 
voorzieningen dat zijn (specificeer op 1 regel) ? 

 
- SPECWHO (asked in waves H, 3B, I, J, K) 
Zijn deze aanpassingen/voorzieningen voor uzelf bedoeld, of voor een van uw 
huisgenoten, of voor beiden? 

1. voor respondent zelf 
2. voor huisgenoot of vroegere huisgenoot 
3. voor beiden 
4. voor geen van beiden (zaten al in woning maar zijn niet echt nodig) 

 
- SATIS 
Hoe ontevreden of tevreden bent u met uw huidige woonsituatie? 

1. ontevreden 
2. niet tevreden, niet ontevreden 
3. tevreden 
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LASA 014 - Residence characteristics  Main interview (DM)  
 
Questionnaire (in Dutch): 
LASAB014 / LASAC014 / LASAD014 / LASAE014 / LAS2B014 / LASAF014 / LASAG014 / 
LASAH014 / LAS3B014 / LASMB014 / LASAI014 / LASAJ014 / LASAK014 

 

 

LASMB014 
 

- HINDEP 
 

Een zelfstandige woonvorm bestaat uit een alleenwonende of uit meerdere personen 
die eenzelfde woonruimte delen en die gemiddeld minimaal 3 maal per week een 
gezamenlijke maaltijd nuttigen. 
Een pension wordt tot de zelfstandige woonvormen gerekend. 
Een institutionele woonvorm bestaat uit een groep personen die eenzelfde woonruimte 
delen en regelmatig huiselijk verkeer hebben, maar tevens aan gemeenschappelijke 
regels die men niet zelf heeft opgesteld onderworpen zijn. Het gaat dan vooral om 
tehuizen e.d. (antwoordcategorieën 2 t/m 6.) 
Interviewer: OBSERVATIE van de woonvorm. Overleg alleen met de respondent 
indien het onduidelijk is. Het is de bedoeling dat u een keuze maakt. 

1. respondent woont zelfstandig 
2. in verzorgingshuis 
3. in verpleeghuis - somatisch 
4. in verpleeghuis - psychogeriatrisch 
5. in ziekenhuis 
6. in psychiatrische inrichting 
7. anders, specificeer 
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