
       
 

LASA 031 - Senses        Main/Medical interview  
 
 
Questionnaire (in Dutch):  
LASAB031 / LASAC031 / LASAD031 / LASAE031 / LAS2B031 / LAS3B031 / 
LASMB031 (Main interview, module ZI) 
LASAF031 / LASAG031 / LASAH031 / LASAI031 / LASAJ031 / LASAK031 (Medical 
interview) 
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NB.: In waves F, G, H, I, J en K was deze vragenlijst onderdeel van het Medisch 
Interview. De naamgeving van het bestand (031) is daarbij niet gewijzigd, de 
afzonderlijke variabelen hebben echter wel het prefix ‘m’ als ze in het Medisch 
interview waren opgenomen. 
 
LASAB031 / LASAC031 (main interview) 
 
ZINTUIGEN  
Bron: OECD/CBS/LASA  
 
Nu wil ik u iets vragen over horen en zien. We willen weten hoeveel moeite u hiermee 
heeft. Het gaat erom wat u normaal kunt doen, zo nodig met hulpmiddelen zoals een 
bril als u die gewoonlijk gebruikt. Het gaat niet om problemen van voorbijgaande aard. 
 
- SENSE01 
OBSERVATIE: draagt respondent bril? 
  1. nee 
  2. ja 
 
- SENSE02 
Kunt u goed genoeg zien? 
  1. nee, dat kan ik niet 
  2. ja, zonder moeite 
  3. ja, maar met enige moeite 
  4. ja, maar met grote moeite 

  
- SENSE03 
Kunt u zonder bril of contactlenzen de gewone, kleine letters in de krant lezen? 
 1. nee, dat kan ik niet 
 2. ja, zonder moeite      SENSE05 
 3. ja, maar met enige moeite   SENSE05 
 4. ja, maar met grote moeite  SENSE05 
 
- SENSE04  
Kunt u dat wèl met bril, contactlenzen, of een ander hulpmiddel voor het lezen, 
bijvoorbeeld een leesloep? 
 1. nee, dat kan ik niet 
 2. ja, zonder moeite 
 3. ja, maar met enige moeite 
 4. ja, maar met grote moeite 
 Interviewer: niet aanbieden 
 5. respondent gebruikt geen hulpmiddelen 
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 LASAB031 / LASAC031  (vervolg) 
 
 - SENSE05 

Kunt u zonder bril of contactlenzen op een afstand van 4 meter het gezicht van 
iemand herkennen? 
          1. nee, dat kan ik niet 
          2. ja, zonder moeite      SENSE07 
          3. ja, maar met enige moeite  SENSE07 
          4. ja, maar met grote moeite  SENSE07 
 

 - SENSE06 
Kunt u dat wèl met een bril of met contactlenzen? 
  1. nee, dat kan ik niet 
  2. ja, zonder moeite 
  3. ja, maar met enige moeite 
  4. ja, maar met grote moeite 
 Interviewer: niet aanbieden 
 5. respondent heeft geen bril of contactlenzen 

  
 - SENSE07 
 OBSERVATIE: draagt Respondent gehoorapparaat? 

       1. nee 
       2. ja 
 
- SENSE08 
Kunt u goed genoeg horen? 
  1. nee, dat kan ik niet 
  2. ja, zonder moeite 
  3. ja, maar met enige moeite 
  4. ja, maar met grote moeite 
 
- SENSE09 
Kunt u zonder gehoorapparaat een gesprek volgen in een groep van drie of vier 
personen? 
  1. nee, dat kan ik niet 
  2. ja, zonder moeite     SENSE011 
  3. ja, maar met enige moeite  SENSE011 
  4. ja, maar met grote moeite  SENSE011 
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LASAB031 / LASAC031  (vervolg) 
 

- SENSE10 
Kunt u dit wèl met een gehoorapparaat? 
  1. nee, dat kan ik niet 
  2. ja, zonder moeite    
  3. ja, maar met enige moeite 
  4. ja, maar met grote moeite 
 Interviewer: niet aanbieden 
 5. respondent heeft geen gehoorapparaat 

  
- SENSE11 
Kunt u zonder gehoorapparaat een gesprek voeren met één andere persoon? 
  1. nee, dat kan ik niet 
  2. ja, zonder moeite     SENSE013 
  3. ja, maar met enige moeite  SENSE013 
  4. ja, maar met grote moeite  SENSE013 
           
- SENSE12 
Kunt u dit wèl met een gehoorapparaat? 
  1. nee, dat kan ik niet 
  2. ja, zonder moeite 
  3. ja, maar met enige moeite 
  4. ja, maar met grote moeite 
 Interviewer: niet aanbieden 
 5. respondent heeft geen gehoorapparaat 
 
- SENSE13 
Kunt u een gewone telefoon gebruiken? 
  1. nee, dat kan ik niet 
  2. ja, zonder moeite 
  3. ja, maar met enige moeite 
  4. ja, maar met grote moeite 

 
- SENSE14 
OBSERVATIE ->  heeft respondent spraakgebrek, slist of stottert zij/hij ? 
  1. nee 
  2. ja 
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LASAD031 / LASAE031 / LAS2B031 (main interview) 
 
ZINTUIGEN  
Bron: OECD/CBS/LASA  
 
Nu wil ik u iets vragen over horen en zien. We willen weten hoeveel moeite u hiermee 
heeft. Het gaat erom wat u normaal kunt doen, zo nodig met hulpmiddelen zoals een 
bril als u die gewoonlijk gebruikt. Het gaat niet om problemen van voorbijgaande aard. 
 
- SENSE01 (niet in LAS2B031) 
Draagt u gewoonlijk een bril of heeft u contactlenzen?  
(in wave D OBSERVATIE: draagt respondent bril?) 
  1. nee 
  2. ja 
 
- SENSE02 (niet in LAS2B031) 
Kunt u goed genoeg zien? 
  1. nee, dat kan ik niet 
  2. ja, zonder moeite 
  3. ja, maar met enige moeite 
  4. ja, maar met grote moeite 

  
- SENSE03 
Kunt u zonder bril of contactlenzen de gewone, kleine letters in de krant lezen? 
 1. nee, dat kan ik niet 
 2. ja, zonder moeite     SENSE05 
 3. ja, maar met enige moeite 
 4. ja, maar met grote moeite 
 
- SENSE04  
Kunt u dat wèl met bril, contactlenzen, of een ander hulpmiddel voor het lezen, 
bijvoorbeeld een leesloep? 
 1. nee, dat kan ik niet 
 2. ja, zonder moeite 
 3. ja, maar met enige moeite 
 4. ja, maar met grote moeite 
 Interviewer: niet aanbieden 
 5. respondent gebruikt geen hulpmiddelen 
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LASAD031 / LASAE031 / LAS2B031 (vervolg)  
 
- SENSE05 
Kunt u zonder bril of contactlenzen op een afstand van 4 meter het gezicht van 
iemand herkennen? 
          1. nee, dat kan ik niet 
          2. ja, zonder moeite     SENSE07 
          3. ja, maar met enige moeite 
          4. ja, maar met grote moeite 
 

 - SENSE06 
Kunt u dat wèl met een bril of met contactlenzen? 
  1. nee, dat kan ik niet 
  2. ja, zonder moeite 
  3. ja, maar met enige moeite 
  4. ja, maar met grote moeite 
 Interviewer: niet aanbieden 
 5. respondent heeft geen bril of contactlenzen 

  
 - SENSE07 (niet in LAS2B031) 
 Gebruikt u gewoonlijk een gehoorapparaat ? (in wave D OBSERVATIE: draagt 

Respondent gehoorapparaat?) 
       1. nee 
       2. ja 
 
- SENSE08 (niet in LAS2B031) 
Kunt u goed genoeg horen? 
  1. nee, dat kan ik niet 
  2. ja, zonder moeite 
  3. ja, maar met enige moeite 
  4. ja, maar met grote moeite 
 
- SENSE09 
Kunt u zonder gehoorapparaat een gesprek volgen in een groep van drie of vier 
personen? 
  1. nee, dat kan ik niet 
  2. ja, zonder moeite    SENSE011 
  3. ja, maar met enige moeite 
  4. ja, maar met grote moeite 
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LASA 031 - Senses        Main/Medical interview  
 
 
Questionnaire (in Dutch):  
LASAB031 / LASAC031 / LASAD031 / LASAE031 / LAS2B031 / LAS3B031 / 
LASMB031 (Main interview, module ZI) 
LASAF031 / LASAG031 / LASAH031 / LASAI031 / LASAJ031 / LASAK031 (Medical 
interview) 
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LASAD031 / LASAE031 / LAS2B031 (vervolg)  
 
- SENSE10 
Kunt u dit wèl met een gehoorapparaat? 
  1. nee, dat kan ik niet 
  2. ja, zonder moeite    
  3. ja, maar met enige moeite 
  4. ja, maar met grote moeite 
 Interviewer: niet aanbieden 
 5. respondent heeft geen gehoorapparaat 

  
- SENSE11 
Kunt u zonder gehoorapparaat een gesprek voeren met één andere persoon? 
  1. nee, dat kan ik niet 
  2. ja, zonder moeite    SENSE013 
  3. ja, maar met enige moeite 
  4. ja, maar met grote moeite 
           
- SENSE12 
Kunt u dit wèl met een gehoorapparaat? 
  1. nee, dat kan ik niet 
  2. ja, zonder moeite 
  3. ja, maar met enige moeite 
  4. ja, maar met grote moeite 
 Interviewer: niet aanbieden 
 5. respondent heeft geen gehoorapparaat 
 
- SENSE13 
Kunt u een gewone telefoon gebruiken? 
  1. nee, dat kan ik niet 
  2. ja, zonder moeite 
  3. ja, maar met enige moeite 
  4. ja, maar met grote moeite 

 
- SENSE14 (niet in wave 2B) 
OBSERVATIE ->  heeft respondent spraakgebrek, slist of stottert zij/hij ? 
  1. nee 
  2. ja 
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LASAF031 / LASAG031 (medical interview)  
 
ZINTUIGEN  
Bron: OECD/CBS/LASA  

H. Zintuigen 
Nu wil ik u iets vragen over horen en zien. We willen weten hoeveel moeite u hiermee 
heeft. Het gaat erom wat u normaal kunt doen, zo nodig met hulpmiddelen zoals een 
bril als u die gewoonlijk gebruikt. Het gaat niet om problemen van voorbijgaande aard. 
 
- MSENS01 
H1 Draagt u gewoonlijk een bril of heeft u contactlenzen? 
 1. nee 
  2. ja 
 
- MSENS02 
H2 Kunt u goed genoeg zien? 
  1. nee, dat kan ik niet 
  2. ja, zonder moeite 
  3. ja, maar met enige moeite 
  4. ja, maar met grote moeite 

  
- MSENS03 
H3 Kunt u zonder bril of contactlenzen de gewone, kleine letters in de krant lezen? 
 1. nee, dat kan ik niet 
 2. ja, zonder moeite 
 3. ja, maar met enige moeite 
 4. ja, maar met grote moeite 
 
- MSENS04 
H4 Kunt u dat wèl met bril, contactlenzen, of een ander hulpmiddel voor het lezen,  
      bijvoorbeeld een leesloep ? 
 1. nee, dat kan ik niet 
 2. ja, zonder moeite    naar vraag H5 
 3. ja, maar met enige moeite 
 4. ja, maar met grote moeite 

Interviewer: niet aanbieden 
 5. respondent gebruikt geen hulpmiddelen 
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LASAF031 / LASAG031 (vervolg) 
 
- MSENS05 
H5 Kunt u zonder bril of contactlenzen op een afstand van 4 meter het gezicht van 

iemand herkennen? 
          1. nee, dat kan ik niet 
          2. ja, zonder moeite     naar vraag H17 
          3. ja, maar met enige moeite 
          4. ja, maar met grote moeite 
 

 - MSENS06 
H6  Kunt u dat wèl met een bril of met contactlenzen? 
  1. nee, dat kan ik niet 
  2. ja, zonder moeite 
  3. ja, maar met enige moeite 
  4. ja, maar met grote moeite 

Interviewer: niet aanbieden 
 5. respondent heeft geen bril of contactlenzen 

  
 - MSENS07 
 H7  Gebruikt u gewoonlijk een gehoorapparaat? 

       1. nee 
       2. ja 
 
- MSENS08 
H8  Kunt u goed genoeg horen? 
  1. nee, dat kan ik niet 
  2. ja, zonder moeite 
  3. ja, maar met enige moeite 
  4. ja, maar met grote moeite 
 
- MSENS09 
H9  Kunt u zonder gehoorapparaat een gesprek volgen in een groep van drie of 

vier personen? 
  1. nee, dat kan ik niet 
  2. ja, zonder moeite     naar vraag H11 
  3. ja, maar met enige moeite 
  4. ja, maar met grote moeite 
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LASAF031 / LASAG031 (vervolg) 
 
- MSENS10 
H10 Kunt u dit wèl met een gehoorapparaat? 
  1. nee, dat kan ik niet 
  2. ja, zonder moeite 
  3. ja, maar met enige moeite 
  4. ja, maar met grote moeite 

Interviewer: niet aanbieden: 5. respondent heeft geen gehoorapparaat 
  

- MSENS11 
H11 Kunt u zonder gehoorapparaat een gesprek voeren met één andere persoon? 
  1. nee, dat kan ik niet 
  2. ja, zonder moeite     naar vraag H13 
  3. ja, maar met enige moeite 
  4. ja, maar met grote moeite 
           
- MSENS12 
H12 Kunt u dit wèl met een gehoorapparaat? 
  1. nee, dat kan ik niet 
  2. ja, zonder moeite 
  3. ja, maar met enige moeite 
  4. ja, maar met grote moeite 

Interviewer: niet aanbieden:  5. respondent heeft geen gehoorapparaat 
 
- MSENS13 
H13 Kunt u een gewone telefoon gebruiken? 
  1. nee, dat kan ik niet 
  2. ja, zonder moeite 
  3. ja, maar met enige moeite 
  4. ja, maar met grote moeite 

 
- MSENS14 
H14 Interv.: OBSERVATIE   heeft respondent spraakgebrek, slist of stottert zij/hij? 
  1. nee 
  2. ja 
 
- MSENS15 
H15 Heeft u moeite met het begrijpen van geschreven teksten (dyslexie)? 
  1. nee 
  2. ja 
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LASAH031 / LAS3B031 (medical / main interview)1  

Zintuigen 
 
Nu wil ik u iets vragen over horen en zien. We willen weten hoeveel moeite u hiermee 
heeft. Het gaat erom wat u normaal kunt doen, zo nodig met hulpmiddelen zoals een 
bril als u die gewoonlijk gebruikt. Het gaat niet om problemen van voorbijgaande aard. 
 
- MSENS01 / SENSE01 
1  Draagt u gewoonlijk een bril of heeft u contactlenzen? 

 1.  Nee 
 2.  Ja 

 
- MSENS02 / SENSE02 
2  Kunt u goed genoeg zien? 

1. Nee, dat kan ik niet 
2. Ja, zonder moeite 
3. Ja, maar met enige moeite 
4. Ja, maar met grote moeite 

 
- MSENS03 / SENSE03 
3  Kunt u zonder bril of contactlenzen de gewone, kleine letters in de krant 

 lezen? 
1. Nee, dat kan ik niet 
2. Ja, zonder moeite   naar vraag 5 
3. Ja, maar met enige moeite 
4. Ja, maar met grote moeite 

 
- MSENS04 / SENSE04 
4  Kunt u dat wel mét bril, contactlenzen, of een ander hulpmiddel voor het lezen,

 bijvoorbeeld een leesloep? 
1. Nee, dat kan ik niet 
2. Ja, zonder moeite 
3. Ja, maar met enige moeite 
4.  Ja, maar met grote moeite 
5.  Respondent heeft geen bril of contactlenzen 

 

                                                 
1 In wave H is in de naamgeving van de variabelen de prefix ‘m’ (medisch interview) opgenomen. 
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LASAH031 / LAS3B031 (vervolg) 
 
- MSENS05 / SENSE05 
5  Kunt u zonder bril of contactlenzen op een afstand van 4 meter het  gezicht 

 van iemand herkennen? 
1. Nee, dat kan ik niet 
2. Ja, zonder moeite   naar vraag 7 
3. Ja, maar met enige moeite 
4. Ja, maar met grote moeite 

 
- MSENS06 / SENSE06 
6   Kunt u dat wel mét een bril of met contactlenzen? 

1. Nee, dat kan ik niet 
2. Ja, zonder moeite 
3. Ja, maar met enige moeite 
4.  Ja, maar met grote moeite 
5.  Respondent heeft geen bril of contactlenzen 

 
- MSENS7A / SENSE7A 
 7  Bent u in het bezit van een hoortoestel? 

1. Nee, ik heb nooit een hoortoestel gehad  naar vraag 9 
2. Ja, ik bezit één hoortoestel, maar ik gebruik het niet of niet meer 
3. Ja, ik bezit twee hoortoestellen, maar ik gebruik ze niet of niet meer 
4. Ja, ik bezit één hoortoestel dat ik gebruik 
5. Ja, ik bezit twee hoortoestellen, maar ik gebruik er één 
6.. Ja, ik bezit twee hoortoestellen die ik gebruik 

 
- MSENS7B / SENSE7B 
8 Hoeveel uur per dag draagt u gemiddeld uw hoortoestel(len)? 

1. Minder dan 1 uur per dag 
2. 1-4 uur per dag 
3. 4-8 uur per dag 
4. De hele dag 

 
- MSENS08 / SENSE08 
9  Kunt u goed genoeg horen? 

1. Nee, dat kan ik niet 
2. Ja, zonder moeite 
3. Ja, maar met enige moeite 
4. Ja, maar met grote moeite 
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LASAH031 / LAS3B031 (vervolg) 
 
- MSENS09 / SENSE09 
10   Kunt u zonder hoortoestel(len) een gesprek volgen in een groep van drie of 

 vier personen? 
1. Nee, dat kan ik niet 
2. Ja, zonder moeite   naar vraag 12 
3. Ja, maar met enige moeite 
4. Ja, maar met grote moeite 

 
- MSENS10 / SENSE10 
11  Kunt u dit wel mét hoortoestel(len)? 

1. Nee, dat kan ik niet 
              2. Ja, zonder moeite 
              3. Ja, maar met enige moeite 
              4.  Ja, maar met grote moeite 
  5. Respondent heeft geen hoortoestel 
 
- MSENS11 / SENSE11 
12   Kunt u zonder hoortoestel(len) een gesprek voeren met één andere persoon? 

1. Nee, dat kan ik niet 
2. Ja, zonder moeite   naar vraag 13 
3. Ja, maar met enige moeite 
4. Ja, maar met grote moeite 

 
- MSENS12 / SENSE12 
13   Kunt u dit wel mét hoortoestel(len)? 
             1. Nee, dat kan ik niet 
             2. Ja, zonder moeite 
             3. Ja, maar met enige moeite 
             4.  Ja, maar met grote moeite 
 5. Respondent draagt geen hoortoestel(len) 
 
Niet in wave 3B: 
- MSENS16 
14 Kunt u iemand verstaan die u aanspreekt op een verjaardagsfeest of receptie? 

1. Bijna nooit 
2. Soms 
3. Vaak 
4. Bijna altijd   naar vraag 16 
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LASAH031 / LAS3B031 (vervolg) 
 
Niet in wave 3B: 
- MSENS17 
15   Kunt u dit wel mét hoortoestel(len)? 

1. Bijna nooit 
2. Soms 
3. Vaak 
4. Bijna altijd 
5. Respondent draagt geen hoortoestel(len) 

 
- MSENS13 / SENSE13 
16   Kunt u een gewone telefoon gebruiken? 

1. Nee, dat kan ik niet 
2. Ja, zonder moeite 
3. Ja, maar met enige moeite 
4. Ja, maar met grote moeite 

 
- MSENS18 / SENSE18 
17   Hoort u tegenwoordig wel eens geluiden, zoals piepen, rinkelen, suizen of 

 zoemen in uw hoofd of oren, die langer dan vijf minuten aanhouden? 
1. Ja 
2. Nee   naar volgende onderdeel 

 
- MSENS19 / SENSE19 
18  Hoort u deze geluiden soms, meestal of de hele tijd? 

1. Soms 
2. Meestal 
3. De hele tijd 

 
- MSENS20 / SENSE20 
19  In welke mate vindt u deze geluiden irriterend of verontrustend als ze op hun 
 ergst zijn? 

1. Helemaal niet irriterend/verontrustend 
2. Een beetje irriterend/verontrustend 
3. Matig irriterend/verontrustend 
4. Sterk irriterend/verontrustend 
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LASMB031 (main interview) 

Zintuigen 
 
Nu wil ik u iets vragen over horen en zien. We willen weten hoeveel moeite u 
hiermee heeft.   
Het gaat erom wat u normaal kunt doen, zo nodig met hulpmiddelen zoals een bril als 
u die gewoonlijk gebruikt. Het gaat niet om problemen van voorbijgaande aard. 
 
- SENSE03 
   Kunt u de gewone, kleine letters in de krant lezen, zo nodig met bril of 

contactlenzen?  
1. Nee, dat kan ik niet 
2. Ja, zonder moeite  
3. Ja, maar met enige moeite 
4. Ja, maar met grote moeite 

 
- SENSE05 
  Kunt u op een afstand van 4 meter het  gezicht van iemand herkennen, zo nodig 

met bril of contactlenzen? 
1. Nee, dat kan ik niet 
2. Ja, zonder moeite  
3. Ja, maar met enige moeite 
4. Ja, maar met grote moeite 

 
- SENSE7A 
     Bent u in het bezit van een hoortoestel? 

1. Nee, ik bezit geen hoortoestel(len) 
2. Ja, ik bezit wel hoortoestel(len), maar ik draag het/ze nooit meer  
3. Ja, ik bezit één of twee hoortoestellen 

 
- SENSE7B 
      Hoeveel uur per dag draagt u gemiddeld uw hoortoestel(len)? 

1. Minder dan 1 uur per dag 
2. 1-4 uur per dag 
3. 4-8 uur per dag 
4. De hele dag 
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LASA 031 - Senses        Main/Medical interview  
 
 
Questionnaire (in Dutch):  
LASAB031 / LASAC031 / LASAD031 / LASAE031 / LAS2B031 / LAS3B031 / 
LASMB031 (Main interview, module ZI) 
LASAF031 / LASAG031 / LASAH031 / LASAI031 / LASAJ031 / LASAK031 (Medical 
interview) 
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LASMB031 (vervolg) 
 
- SENSE09 
  Kunt u een gesprek volgen in een groep van 3 of 4 personen (zo nodig met 

hoortoestel(len))?  
1. Nee, dat kan ik niet 
2. Ja, zonder moeite  
3. Ja, maar met enige moeite 
4. Ja, maar met grote moeite 

 
- SENSE11 
   Kunt u een gesprek voeren met één andere persoon (zo nodig met 

hoortoestel(len))?  
1. Nee, dat kan ik niet 
2. Ja, zonder moeite  
3. Ja, maar met enige moeite 
4. Ja, maar met grote moeite 
 

- SENSE13 
 Kunt u een gewone telefoon gebruiken (zo nodig met hoortoestel(len))? 

1. Nee, dat kan ik niet 
2. Ja, zonder moeite 
3. Ja, maar met enige moeite 
4. Ja, maar met grote moeite 

 
- SENSE18 
Nu wil ik u iets vragen over tinnitus. Dit wordt ook wel oorsuizen genoemd. 
Dit is geluid dat in het hoofd te horen is, zoals gepiep, gerinkel, gesuis, of gezoem, 
zonder dat het geluid ook echt buiten het hoofd aanwezig is. 
 

Hoort u tegenwoordig weleens geluiden, zoals piepen, rinkelen, suizen of 
zoemen in uw hoofd of oren, die langer dan vijf minuten aanhouden? 

1. Nee  naar volgende onderdeel 
2. Ja 

   
- SENSE19 

Hoort u deze geluiden soms, meestal of de hele tijd? 
1. Soms 
2. Meestal 
3. De hele tijd 
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LASA 031 - Senses        Main/Medical interview  
 
 
Questionnaire (in Dutch):  
LASAB031 / LASAC031 / LASAD031 / LASAE031 / LAS2B031 / LAS3B031 / 
LASMB031 (Main interview, module ZI) 
LASAF031 / LASAG031 / LASAH031 / LASAI031 / LASAJ031 / LASAK031 (Medical 
interview) 
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LASMB031 (vervolg) 
 
- SENSE20 

In welke mate vindt u deze geluiden irriterend of verontrustend als ze op hun 
ergst zijn? 

1. Helemaal niet irriterend/verontrustend 
2. Een beetje irriterend/verontrustend 
3. Matig irriterend/verontrustend 
4. Sterk irriterend/verontrustend 
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LASA 031 - Senses        Main/Medical interview  
 
 
Questionnaire (in Dutch):  
LASAB031 / LASAC031 / LASAD031 / LASAE031 / LAS2B031 / LAS3B031 / 
LASMB031 (Main interview, module ZI) 
LASAF031 / LASAG031 / LASAH031 / LASAI031 / LASAJ031 / LASAK031 (Medical 
interview) 
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LASAI031 (medical interview) 

I.  Zintuigen 
 
Nu wil ik u iets vragen over horen en zien. We willen weten hoeveel moeite u 
hiermee heeft.   
Het gaat erom wat u normaal kunt doen, zo nodig met hulpmiddelen zoals een bril als 
u die gewoonlijk gebruikt. Het gaat niet om problemen van voorbijgaande aard. 
 
- MSENS01 
I1  Draagt u gewoonlijk een bril of heeft u contactlenzen?  

1. Nee 
2. Ja 

 
- MSENS03 
I2   Kunt u zonder bril of contactlenzen de gewone, kleine letters in de krant lezen?  
Interviewer: Bied antwoordkaart aan 

1. Nee, dat kan ik niet 
2. Ja, zonder moeite   naar vraag I4  
3. Ja, maar met enige moeite 
4. Ja, maar met grote moeite 

 
- MSENS04 
I3   Kunt u dat wel mét bril, contactlenzen, of een ander hulpmiddel voor het lezen, 

bijvoorbeeld een leesloep? 
1. Nee, dat kan ik niet 
2. Ja, zonder moeite 
3. Ja, maar met enige moeite 
4.  Ja, maar met grote moeite 
5.  Respondent heeft geen bril of contactlenzen 

 
- MSENS05 
I4  Kunt u zonder bril of contactlenzen op een afstand van 4 meter het  gezicht van 

iemand herkennen? 
1. Nee, dat kan ik niet 
2. Ja, zonder moeite   naar vraag I6  
3. Ja, maar met enige moeite 
4. Ja, maar met grote moeite 
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LASA 031 - Senses        Main/Medical interview  
 
 
Questionnaire (in Dutch):  
LASAB031 / LASAC031 / LASAD031 / LASAE031 / LAS2B031 / LAS3B031 / 
LASMB031 (Main interview, module ZI) 
LASAF031 / LASAG031 / LASAH031 / LASAI031 / LASAJ031 / LASAK031 (Medical 
interview) 
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LASAI031 (vervolg) 
 
- MSENS06 
I5  Kunt u dat wel mét een bril of met contactlenzen? 

1. Nee, dat kan ik niet 
2. Ja, zonder moeite 
3. Ja, maar met enige moeite 
4.  Ja, maar met grote moeite 
5.  Respondent heeft geen bril of contactlenzen 

 
- MSENS7A 
I6    Bent u in het bezit van een hoortoestel? 

1. Nee, ik heb nooit een hoortoestel gehad  naar vraag I8  
2. Ja, ik bezit één hoortoestel, maar ik gebruik het niet of niet meer 
3. Ja, ik bezit twee hoortoestellen, maar ik gebruik ze niet of niet meer 
4. Ja, ik bezit één hoortoestel dat ik gebruik 
5. Ja, ik bezit twee hoortoestellen, maar ik gebruik er één 
6.. Ja, ik bezit twee hoortoestellen die ik gebruik 

 
- MSENS7B 
I7    Hoeveel uur per dag draagt/droeg u gemiddeld uw hoortoestel(len)? 

1. Minder dan 1 uur per dag 
2. 1-4 uur per dag 
3. 4-8 uur per dag 
4. De hele dag 

 
- MSENS08 
I8 Kunt u goed genoeg horen? 

1. Nee, dat kan ik niet 
2. Ja, zonder moeite 
3. Ja, maar met enige moeite 
4. Ja, maar met grote moeite 

 
- MSENS09 
I9 Kunt u zonder hoortoestel(len) een gesprek volgen in een groep van 3 of 4 
personen? 

1. Nee, dat kan ik niet 
2. Ja, zonder moeite   naar vraag I11  
3. Ja, maar met enige moeite 
4. Ja, maar met grote moeite 
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LASA 031 - Senses        Main/Medical interview  
 
 
Questionnaire (in Dutch):  
LASAB031 / LASAC031 / LASAD031 / LASAE031 / LAS2B031 / LAS3B031 / 
LASMB031 (Main interview, module ZI) 
LASAF031 / LASAG031 / LASAH031 / LASAI031 / LASAJ031 / LASAK031 (Medical 
interview) 
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LASAI031 (vervolg) 
 
- MSENS10 
I10 Kunt u dit wel mét hoortoestel(len)? 

1. Nee, dat kan ik niet 
2. Ja, zonder moeite 
3. Ja, maar met enige moeite 
4. Ja, maar met grote moeite 
5. Respondent draagt geen hoortoestel(len) 

 
- MSENS11 
I11  Kunt u zonder hoortoestel(len) een gesprek voeren met één andere persoon? 

1. Nee, dat kan ik niet 
2. Ja, zonder moeite   naar vraag I13  
3. Ja, maar met enige moeite 
4. Ja, maar met grote moeite 

 
- MSENS12 
I12  Kunt u dit wel mét hoortoestel(len)? 
             1. Nee, dat kan ik niet 
             2. Ja, zonder moeite 
             3. Ja, maar met enige moeite 
             4.  Ja, maar met grote moeite 
 5. Respondent draagt geen hoortoestel(len) 
 
- MSENS16 
I13 Kunt u iemand verstaan die u aanspreekt op een verjaardagsfeest of receptie? 

1. Bijna nooit 
2. Soms 
3. Vaak 
4. Bijna altijd  naar vraag  I15  
 

- MSENS17 
I14  Kunt u dit wel mét hoortoestel(len)? 

1. Bijna nooit 
2. Soms 
3. Vaak 
4. Bijna altijd 
5. Respondent draagt geen hoortoestel(len) 
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LASA 031 - Senses        Main/Medical interview  
 
 
Questionnaire (in Dutch):  
LASAB031 / LASAC031 / LASAD031 / LASAE031 / LAS2B031 / LAS3B031 / 
LASMB031 (Main interview, module ZI) 
LASAF031 / LASAG031 / LASAH031 / LASAI031 / LASAJ031 / LASAK031 (Medical 
interview) 
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LASAI031 (vervolg) 
 
- MSENS13 
I15  Kunt u een gewone telefoon gebruiken? 

1. Nee, dat kan ik niet 
2. Ja, zonder moeite 
3. Ja, maar met enige moeite 
4. Ja, maar met grote moeite 

 
- MSENS18 
I16  Hoort u tegenwoordig weleens geluiden, zoals piepen, rinkelen, suizen of 

zoemen in uw hoofd of oren, die langer dan vijf minuten aanhouden? 
1. Ja 
2. Nee   naar volgende onderdeel 

 
- MSENS19 
I17  Hoort u deze geluiden soms, meestal of de hele tijd? 

1. Soms 
2. Meestal 
3. De hele tijd 

 
- MSENS20 
I18  In welke mate vindt u deze geluiden irriterend of verontrustend als ze op hun 
ergst zijn? 

1. Helemaal niet irriterend/verontrustend 
2. Een beetje irriterend/verontrustend 
3. Matig irriterend/verontrustend 
4. Sterk irriterend/verontrustend 
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LASA 031 - Senses        Main/Medical interview  
 
 
Questionnaire (in Dutch):  
LASAB031 / LASAC031 / LASAD031 / LASAE031 / LAS2B031 / LAS3B031 / 
LASMB031 (Main interview, module ZI) 
LASAF031 / LASAG031 / LASAH031 / LASAI031 / LASAJ031 / LASAK031 (Medical 
interview) 
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LASAJ031 / LASAK031 (Medical interview) 
 
Nu wil ik u iets vragen over horen en zien. We willen weten hoeveel moeite u 
hiermee heeft. Het gaat erom wat u normaal kunt doen, zo nodig met hulpmiddelen 
zoals een bril als u die gewoonlijk gebruikt. Het gaat niet om problemen van 
voorbijgaande aard. 
 
I1  Draagt u gewoonlijk een bril of heeft u contactlenzen? 

1. Nee 
2. Ja 

 
I2   Kunt u zonder bril of contactlenzen de gewone, kleine letters in de krant lezen?  

1. Nee, dat kan ik niet 
2. Ja, zonder moeite   naar vraag I4  
3. Ja, maar met enige moeite 
4. Ja, maar met grote moeite 

 
I3   Kunt u dat wel mét bril, contactlenzen, of een ander hulpmiddel voor het lezen, 

bijvoorbeeld een leesloep? 
1. Nee, dat kan ik niet 
2. Ja, zonder moeite 
3. Ja, maar met enige moeite 
4.  Ja, maar met grote moeite 
5.  Respondent heeft geen bril of contactlenzen 
 

I4  Kunt u zonder bril of contactlenzen op een afstand van 4 meter het  gezicht van 
iemand herkennen?  

1. Nee, dat kan ik niet 
2. Ja, zonder moeite   naar vraag I6  
3. Ja, maar met enige moeite 
4. Ja, maar met grote moeite 

 
I5  Kunt u dat wel mét een bril of met contactlenzen?  

1. Nee, dat kan ik niet 
2. Ja, zonder moeite 
3. Ja, maar met enige moeite 
4.  Ja, maar met grote moeite 
5.  Respondent heeft geen bril of contactlenzen 
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LASA 031 - Senses        Main/Medical interview  
 
 
Questionnaire (in Dutch):  
LASAB031 / LASAC031 / LASAD031 / LASAE031 / LAS2B031 / LAS3B031 / 
LASMB031 (Main interview, module ZI) 
LASAF031 / LASAG031 / LASAH031 / LASAI031 / LASAJ031 / LASAK031 (Medical 
interview) 
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LASAJ031 / LASAK031 (vervolg) 
 
I6    Bent u (in K: momenteel) in het bezit van een hoortoestel?  

1. Nee, ik heb nooit een hoortoestel gehad  naar vraag I9  
2. Ja, ik bezit één hoortoestel, maar ik gebruik het niet of niet meer  

naar vraag I9 
3. Ja, ik bezit twee hoortoestellen, maar ik gebruik ze niet of niet meer  

 naar vraag I9 
4. Ja, ik bezit één hoortoestel dat ik gebruik 
5. Ja, ik bezit twee hoortoestellen, maar ik gebruik er één 
6. Ja, ik bezit twee hoortoestellen die ik gebruik 

 
I7    Hoeveel uur per dag draagt u gemiddeld uw hoortoestel(len)?  

5. Minder dan 1 uur per dag 
6. 1-4 uur per dag 
7. 4-8 uur per dag 
8. De hele dag 

 
I8 Als vraag I6= 4, 5 of 6: Draagt u op dit moment hoortoestellen?  

1. Nee, R draagt nu geen hoortoestellen 
2. Ja, R draagt nu 1 hoortoestel, links 
3. Ja, R draagt nu 1 hoortoestel, rechts 
4. Ja, R draagt nu 2 hoortoestellen 

 
I9 Als vraag I6= 1, 2 of 3: Kunt u goed genoeg horen?   

Als vraag I6= 4, 5 of 6: Kunt u, zo nodig met (een) hoortoestel(len), goed genoeg 
horen?   

2. Nee, dat kan ik niet 
2. Ja, zonder moeite 
3. Ja, maar met enige moeite 
4. Ja, maar met grote moeite 

 
I10 Als vraag I6= 1, 2 of 3: Kunt u een gesprek volgen in een groep van 3 of 4 

personen? 
Als vraag I6= 4, 5 of 6: Kunt u zonder hoortoestel(len) een gesprek volgen in een 
groep van 3 of 4 personen?  

1. Nee, dat kan ik niet 
2. Ja, zonder moeite   naar vraag I12  
3. Ja, maar met enige moeite 
4. Ja, maar met grote moeite 
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LASA 031 - Senses        Main/Medical interview  
 
 
Questionnaire (in Dutch):  
LASAB031 / LASAC031 / LASAD031 / LASAE031 / LAS2B031 / LAS3B031 / 
LASMB031 (Main interview, module ZI) 
LASAF031 / LASAG031 / LASAH031 / LASAI031 / LASAJ031 / LASAK031 (Medical 
interview) 
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LASAJ031 / LASAK031 (vervolg) 
 
I11 Als vraag I6=4, 5 of 6: Kunt u dit wel mét (een) hoortoestel(len)?  
                1. Nee, dat kan ik niet 
                2. Ja, zonder moeite 
                3. Ja, maar met enige moeite 
               4.  Ja, maar met grote moeite 
 
I12 Als vraag I6= 1, 2 of 3: Kunt u een gesprek voeren met één andere persoon? 

Als vraag I6= 4, 5 of 6: Kunt u zonder (een) hoortoestel(len) een gesprek voeren 
met één andere persoon?  

1. Nee, dat kan ik niet 
2. Ja, zonder moeite   naar vraag I14 
3. Ja, maar met enige moeite 
4. Ja, maar met grote moeite 

 
I13  Als vraag I6= 4, 5 of 6: Kunt u dit wel mét (een) hoortoestel(len)?  
                1. Nee, dat kan ik niet 
                2. Ja, zonder moeite 
                3. Ja, maar met enige moeite 
               4.  Ja, maar met grote moeite 
 
I14 Kunt u iemand verstaan die u aanspreekt op een verjaardagsfeest of receptie?  

1. Bijna nooit 
2. Soms 
3. Vaak 
4. Bijna altijd  naar vraag  I16  
 

I15  Als vraag I6= 4, 5 of 6: Kunt u dit wel mét (een) hoortoestel(len)?  
1. Bijna nooit 
2. Soms 
3. Vaak 
4. Bijna altijd 
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LASA 031 - Senses        Main/Medical interview  
 
 
Questionnaire (in Dutch):  
LASAB031 / LASAC031 / LASAD031 / LASAE031 / LAS2B031 / LAS3B031 / 
LASMB031 (Main interview, module ZI) 
LASAF031 / LASAG031 / LASAH031 / LASAI031 / LASAJ031 / LASAK031 (Medical 
interview) 
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LASAJ031 / LASAK031 (vervolg) 
 
Interviewer: bied antwoordkaart .. aan 
I16 Als vraag I6= 1, 2, of 3 (niet I17 en I18):  
Geef uw gehoor een cijfer tussen de 0 en 9. Nul staat voor zeer slecht en 9 voor 
uitstekend: 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          

 
I17 Als vraag I6= 4, 5 of 6 (niet I17 en I18):  
Welk cijfer geeft u uw gehoor zonder hoortoestellen? Nul staat voor zeer slecht en 9 
voor uitstekend. 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          

 
I18 Als vraag I6= 4, 5 of 6 (Cijfer voor gehoor mét hoortoestel(len) (0 = zeer slecht, 9 
= uitstekend)): 
Welk cijfer geeft u uw gehoor mét hoortoestellen? Nul staat weer voor zeer slecht en 
9 voor uitstekend 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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