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LASAB035 
 
CHRONISCHE ZIEKTEN 
Bron: HVG-VU (DK)  
 
Ik wil u nu vragen stellen over een aantal ziekten. Het gaat hier alleen om ziekten en 
klachten die tenminste 3 maanden duren, of waarvoor mensen lange tijd door een 
arts moeten worden behandeld of gecontroleerd. Het gaat er om dat u van elke 
ziekte die ik noem, vertelt of u deze ziekte heeft. Bij sommige van deze ziekten is het 
ook belangrijk om te weten of u dit heeft gehad. Dit wordt dan apart genoemd. Als u 
een ziekte of probleem niet heeft, zal ik meteen vragen naar de volgende ziekte. Als 
u een ziekte wel heeft, stel ik eerst nog een aantal vragen over die ziekte.  
 
Interviewer: bij sommige ziekten staan tussen haakjes andere namen voor die ziekte 
genoemd. Het is niet de bedoeling dat die voorgelezen worden. Als een respondent 
de ziekte een andere naam geeft, kunt u hieraan zien dat het om de gevraagde 
ziekte gaat, en dus ja invoeren. 
 
ONDERDEEL A 
 
- CARA01 
Heeft u CARA, astma, chronische bronchitis of longemfyseem?  
Interviewer: emfyseem = 'gerekte' of 'versleten' longen.  

1. Ja  
2. Nee  naar onderdeel B 

 
- CARA02 
1.  Vanaf welke leeftijd heeft u deze ziekte?  

______ jaar 
 
- CARA03 
2.  Gebruikt u voor deze ziekte medicijnen?  

1. Ja  
2. Nee  

 
- CARA04 
3.  Bent u voor deze ziekte onder behandeling of controle bij een arts?  
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, '2' invoeren.  

1. Ja, bij de huisarts  
2. Ja, bij de specialist  
3. Nee  
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Vervolg LASAB035 
 
- CARA05 
4.  Hoest u vrijwel dagelijks?  

1. Ja  
2. Nee  

 
- CARA06 
5.  Geeft u vrijwel dagelijks slijm op?  

1. Ja  
2. Nee  

 
- CARA07 
6.  Heeft u in het afgelopen jaar wel eens een periode gehad van toegenomen 

hoesten en opgeven van slijm?  
1. Ja  
2. Nee  

 
- CARA08 
7.  Bent u wel eens kortademig?  

1. Nee  
2. Ja, maar alleen bij flinke inspanning 
3. Ja, bij lichte inspanning  
4. Ja, in rust  

 
- CARA09 
8.  Heeft u ooit piepen op de borst gehad?  

1. Ja  
2. Nee  

 
- CARA10 
9.  Heeft u wel eens in rust periodes gehad van kortademigheid met piepen op de 

borst?  
1. Ja  
2. Nee  

 
- CARA11 
10. Wordt uw nachtrust wel eens verstoord door deze ziekte?  

1. Helemaal niet 
2. Af en toe  
3. Meestal  
4. Altijd  
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Vervolg LASAB035 
 
- CARA12 
11.  Leidt deze ziekte ertoe dat u minder vaak buiten de deur komt?  

1. Helemaal niet  
2. Af en toe  
3. Meestal 
4. Altijd  

 
 
ONDERDEEL B 
 
- HART01 
Heeft u een hartziekte of heeft u een hartinfarct gehad?  

1. Ja  
2. Nee  naar onderdeel C 

 
- HART02 
1.  Vanaf welke leeftijd heeft u deze ziekte?  

______ jaar  
 
- HART03 
2.  Gebruikt u voor deze ziekte medicijnen? .  

1. Ja   
2. Nee  

 
- HART04 
3.  Bent u voor deze ziekte onder behandeling of controle bij een arts?  
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, '2' invoeren.  

1. Ja, bij de huisarts  
2. Ja, bij de specialist  
3. Nee  

 
- HART05-HART06  
4.  Hoe vaak heeft u een hartinfarct gehad?  

1. Nooit  
2. Ja, een keer (door naar vraag 4a.1)  
3. Ja, meer dan een keer (door naar vraag 4a.2)  
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Vervolg LASAB035 
 
- HART07 
4a.1. Hoe oud was u toen  

______ jaar (door naar vraag 5)  
 
- HART08 
4a.2. Hoe oud was u toen u het eerste infarct kreeg  

______ jaar 
 
- HART09 
Hoe oud was u toen u het laatste infarct kreeg  

______ jaar 
 
- HART10 
5. Krijgt u bij inspanning wel eens pijn, of een drukkend of onaangenaam gevoel op 

de borst? 
Interviewer: ook storingen van het hartritme, 'vocht achter de longen', 'hartzwakte', 
'hartfalen' of 'decompensatie', angina pectoris' , vernauwing van de kransslagaders 
vallen hieronder.  

1. Ja (door naar vraag 5a) 
2. Nee  
3. Dit doe ik niet meer vanwege pijn op de borst  
4. Dit doe ik niet meer vanwege pijn in de benen 
5. Dit doe ik niet meer vanwege kortademigheid 
6. Dit doe ik niet meer vanwege gewrichts- klachten/gewrichtsinvaliditeit  
7. Dit doe ik niet meer vanwege een andere reden  

 
- HART11 
5a.  Verdwijnt de druk of pijn binnen 10 minuten wanneer u stilstaat of een tablet 

onder de tong neemt?  
1. Ja  
2. Nee  

 
- HART12 
6.  Moet u ‘s nachts op meer dan een kussen slapen vanwege kortademigheid?  

1. Ja  
2. Nee  
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Vervolg LASAB035 
 
- HART13 
7.  Heeft u 's ochtends bij het opstaan vaak dikke enkels, voeten of benen?  
Interviewer: evt. toelichten: 'vocht in de enkels'.  

1. Ja  
2. Nee  

 
- HART14 
8.  Heeft u 's avonds vaak dikke enkels, voeten of benen? 
Interviewer: evt. toelichten: 'vocht in de enkels'. 

1. Ja  
2. Nee  

 
- HART15 
9. Bent u wel eens geopereerd aan uw hart of aan de kransslagaders?  
   1. Nee  
(HART15A) 2. Ja, klep-operatie/kunstklep  
(HART15B) 3. Ja, bypass I omleiding van de kransslagaders  
(HART15C) 4. Ja, dotterbehandeling ('ballonnetje')  
(HART15D) 5. Ja, pacemaker  
(HART15E) 6. Ja, andere operatie (niet verder specificeren)  
 
- HART16 
10. Leidt uw hartziekte ertoe dat u minder vaak buiten de deur komt?  

1. Helemaal niet 
2. Af en toe 
3. Meestal 
4. Altijd  

 
 
ONDERDEEL C 
 
- ARTVEI1 
Heeft u afwijkingen of ziekten van de slagaders of bloedvaten in de buik of de 
benen?  
Interviewer: bijv. aderverkalking, bloedvatvernauwing, verwijding van de grote 
lichaamsslagader, niet spataders. 

1. Ja  
2. Nee  naar onderdeel D 
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Vervolg LASAB035 
 
- ARTVEI2 
1.  Vanaf welke leeftijd heeft u deze ziekte?  

______ jaar 
 
- ARTVEI3 
2.  Gebruikt u voor deze ziekte medicijnen?  

1. Ja  
2. Nee  

 
- ARTVEI4 
3.  Bent u hiervoor onder behandeling of controle bij een arts?  
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, '2' invoeren.  

 1. Ja, bij de huisarts  
 2. Ja, bij de specialist  
 3. Nee  

  
- ARTVEI5 
4.  Krijgt u bij het lopen wel eens pijn in een of beide kuiten?  

1. Ja (door naar vraag 4a)  
2. Nee (door naar vraag 5)  

  
- ARTVEI6 
4.a. Na hoeveel meter lopen krijgt u deze pijn ongeveer?  

_________ meter  
 
- ARTVEI7 
4.b. Verdwijnt deze pijn als u stilstaat?  

1. Ja  
2. Nee  

 
- ARTVEI8 
5.  Bent u wel eens geopereerd aan de slagaders in uw buik of in de benen?  

1. Nee  
2. Ja, 'broekprothese'  
3. Ja, aan de beenslagaders  
4. Ja, aan de slagaders in de lies  
5. Ja, dotterbehandeling ('ballonnetje')  
6. Ja, andere operatie (niet verder specificeren)  
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Vervolg LASAB035 
 
- ARTVEI9 
6.  Leiden deze afwijkingen of ziekte van de bloedvaten ertoe dat u minder vaak 

buiten de deur komt?  
1. Helemaal niet  
2. Af en toe 
3. Meestal   
4. Altijd  
 

 
ONDERDEEL D 
 
- DIABE01 
Heeft u suikerziekte?   
Interviewer: ook diabetes mellitus, 'suiker'. 
(N.B. Een aantal vragen, nl. die over cardiovasculaire complicaties van diabetes, 
hoeven hier niet gesteld te worden aan de mensen die bij B of C met 'Ja' hebben 
geantwoord. Deze zijn aangegeven door de betreffende letter toe te voegen. Dus: als 
iemand bij B. Hartziekte met 'Ja' heeft geantwoord, vervallen hier de vragen waar 
een B. bij staat. Idem voor C. Afwijkingen of ziekten van de slagaders)  

1. Ja   
2. Nee   naar onderdeel E 
 

- DIABE02 
1.  Vanaf welke leeftijd heeft u deze ziekte?  

______ jaar 
 
- DIABE03 
2.  Gebruikt u voor deze ziekte medicijnen?  

1. Ja, injecties met insuline  
2. Ja, alleen tabletten  
3. Nee  

 
- DIABE04 
3.  Bent u voor deze ziekte onder behandeling of controle bij een arts?  
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist '2' invoeren.  

1. Ja, bij de huisarts  
2. Ja, bij de specialist  
3 .Nee  
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Vervolg LASAB035 
 
- DIABE05 
4.  Heeft de oogarts u ooit behandeld voor oogproblemen die met uw suikerziekte te 

maken hebben?  
1. Ja  
2. Nee (door naar vraag 5)  
 

- DIABE06 
4.a. Wat voor behandeling was dat?  

1. laserbehandeling  
2. staaroperatie  
3. allebei  
4. anders  

 
- DIABE07 
5.  Krijgt u bij het lopen wel eens pijn in een of beide kuiten?   

1. Ja  
2. Nee (door naar vraag 6)  
 

- DIABE08 
5.a. Na hoeveel meter lopen krijgt u deze pijn ongeveer? 

_______ meter  
 
- DIABE09 
5.b. Verdwijnt deze pijn als u stilstaat?  

1. Ja  
2. Nee  

 
- DIABE10 
6.  Heeft u in rust vaak pijn in de benen en/of de voeten?  

1. Ja   
2. Nee  
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Vervolg LASAB035 
 
- DIABE11 
7.  Krijgt u bij inspanning wel eens pijn, of een drukkend of onaangenaam gevoel op 

de borst?  
Interviewer: bijvoorbeeld als u een trap oploopt, zich haast, of als u tegen de wind in 
loopt of fietst.  

1. Ja (door naar vraag 7.a) 
2. Nee  
3. Dit doe ik niet meer vanwege pijn op de borst  
4. Dit doe ik niet meer vanwege pijn in de benen 
5. Dit doe ik niet meer vanwege kortademigheid  
6. Dit doe ik niet meer vanwege gewrichtsklachten/gewrichtsinvaliditeit  
7. Dit doe ik niet meer vanwege een andere reden (geen verdere specific. nodig)  

 
- DIABE12 
7.a . Verdwijnt de druk of pijn binnen 10 minuten wanneer u stilstaat?  

1. Ja  
2. Nee  

 
- DIABE13 
8. Leidt uw suikerziekte ertoe dat u minder vaak buiten de deur komt?  

1. Helemaal niet  
2. Af en toe  
3. Meestal  
4. Altijd 

 
 
ONDERDEEL E 
 
- CVA01 
Heeft u wel eens een beroerte of 'attaque' gehad?  
Interviewer: ook hersenbloeding, 'beslag'.  

1. Ja  
2. Nee  naar onderdeel F 

 
- CVA02 
1.  Hoe vaak heeft u een beroerte gehad?  

1. een keer (door naar vraag 1a.1)  
2. meer dan een keer (door naar vraag 1a.2) 
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Vervolg LASAB035 
 
- CVA03 
1a.1. Hoe oud was u toen?  

______ jaar (door naar vraag 2)  
 
- CVA04 
1a.2. Hoe oud was u toen u de eerste beroerte kreeg?  

______ jaar 
 
- CVA05 
Hoe oud was u toen u de laatste beroerte kreeg?  

______ jaar 
 
- CVA06 
2.  Gebruikt u hiervoor op dit moment medicijnen?  
Interviewer: expliciet vragen naar aspirine/sinaspril.  

1. Ja  
2. Nee  

 
- CVA07 
3.  Bent u hiervoor onder behandeling of controle bij een arts?  
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist '2' invoeren.  

1. Ja, bij de huisarts  
2. Ja, bij de specialist  
3. Nee  

 
- CVA08 
4.  Bent u sinds de beroerte (nog) beperkt in het gebruik van uw armen, handen of 

benen?  
1. Ja 
2. Nee  

 
- CVA09 
5.  Heeft u sinds de beroerte (nog) problemen met zien?  

1. Ja  
2. Nee  

 
- CVA10 
6. Heeft u sinds de beroerte (nog) problemen met spreken/praten, zoals het moeilijk 

kunnen vinden van woorden? 
 1. Ja 
 2. Nee 
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Vervolg LASAB035 
 
- CVA11 
7.  Heeft u sinds de beroerte (nog) problemen met het begrijpen van geschreven 

tekst?  
1. Ja  
2. Nee  

 
- CVA12 
8.  Leiden de gevolgen van de beroerte(s) ertoe dat u minder vaak buiten de deur 

komt ? 
1. Helemaal niet  
2. Af en toe  
3. Meestal  
4. Altijd  

 
 
ONDERDEEL F 
 
- INCON1 
Verliest u wel eens ongewild urine?  
Interviewer: 'incontinentie'.  

1. Ja  
2. Nee  naar onderdeel G  

 
- INCON2 
1. Vanaf welke leeftijd heeft U dit? 

______ jaar 
 
- INCON3 
2. Gebruikt u hiervoor medicijnen?  

1. Ja  
2. Nee  

 
- INCON4 
3. Bent u hiervoor onder behandeling of controle bij een arts?  
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist  '2' invoeren.  

1. Ja, bij de huisarts  
2. Ja, bij de specialist  
3. Nee  
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Vervolg LASAB035 
 
- INCON5 
4. Hoe vaak verliest u ongewild urine?  

1.  2 keer per maand of minder vaak  
2.  3-4 keer per maand  
3.  een paar keer per week  
4.  dagelijks  

 
- INCON6 
5. Draagt u, vanwege het urineverlies, extra opvangmateriaal, zoals (maand)verband 

of speciale luiers?  
1. nee  
2. alleen bij bepaalde gelegenheden  
3. ja, meestal wel  

 
- INCON7 
6. Bent u wel eens geopereerd in verband met het urineverlies?  

1. Ja  
2. Nee  

 
- INCON8 
7. Leidt dit urineverlies ertoe dat u minder vaak buiten de deur komt?  

1. helemaal niet  
2. af en toe 
3. meestal 
4. altijd 

 
 
ONDERDEEL G 
(doorvragen wanneer onderdeel G en/of H 'Ja' is, wel in alle gevallen G en H stellen.)  
 
- RHEUM01 
Heeft u gewrichtsslijtage of artrose van knieën, heupen of handen?  
Interviewer: het gaat hier om slijtage, niet om reuma.  

1. Ja  
2. Nee  
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Vervolg LASAB035 
 
ONDERDEEL H 
 
- RHEUM02 
Heeft u gewrichtsontsteking (chronische reuma, reumatoïde artritis)?  
Interviewer: hier gaat het om 'echte' reuma.  

1. Ja  
2. Nee  

 
- RHEUM03 
1. Vanaf welke leeftijd heeft u dit? 

______ jaar 
 
- RHEUM04 
2. Gebruikt u hiervoor medicijnen?  

1. Ja  
2. Nee  

 
- RHEUM05 
3. Bent u hiervoor onder behandeling of controle bij een arts?  
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, '2' invoeren.  

1. Ja, bij de huisarts  
2. Ja, bij de specialist  
3. Nee  

 
- RHEUM06 
4. Heeft u pijn gehad in een of meerdere gewrichten tijdens de meeste dagen van de 

afgelopen 3 maanden?  
 1. Ja  
 2. Nee  
 
- RHEUM07 
5. Zijn een of meerdere gewrichten 's ochtends bij het opstaan uit bed stijf geweest 

tijdens de meeste dagen van de afgelopen 3 maanden?  
1. Ja  
2. Nee  

 
- RHEUM08 
6. Heeft u zwelling bemerkt van een of meerdere gewrichten tijdens de meeste 

dagen van de afgelopen maand?  
1. Ja  
2. Nee  
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Vervolg LASAB035 
 
7. Waar zitten de gewrichtsklachten?  
(RHEUM08A) a. vingers  1. Ja  2. Nee  
(RHEUM08B) b. hand/pols  1. Ja  2. Nee  
(RHEUM08C) c. elleboog  1. Ja  2. Nee   
(RHEUM08D) d. schouders 1. Ja  2. Nee   
(RHEUM08E) e. tenen  1. Ja  2. Nee  
(RHEUM08F) f. voet/enkel  1. Ja  2. Nee  
(RHEUM08G) g. knie  1. Ja  2. Nee  
(RHEUM08H) h. heup  1. Ja  2. Nee  
(RHEUM08I)  i. nek  1. Ja  2. Nee  
 
- RHEUM09  
8. Bent u wel eens geopereerd aan uw gewrichten?  

1. Ja 
2. Nee (door naar vraag 9)  

 
8.a Aan welke gewrichten bent u geopereerd  
(RHEUM09A) a. vingers  1. Ja  2. Nee  
(RHEUM09B) b. hand/pols  1. Ja  2. Nee  
(RHEUM09C) c. elleboog  1. Ja   2. Nee   
(RHEUM09D) d. schouders 1. Ja  2. Nee   
(RHEUM09E) e. tenen  1. Ja  2. Nee  
(RHEUM09F) f. voet/enkel  1. Ja  2. Nee  
(RHEUM09G) g. knie  1. Ja  2. Nee  
(RHEUM09H) h. heup  1. Ja  2. Nee  
(RHEUM09I)  i. nek  1. Ja  2. Nee  
 
- RHEUM10 
8.b. Heeft u een gewrichtsprothese (kunstgewricht)?  

1. Ja  
2. Nee  

 
- RHEUM11 
9. Leiden uw gewrichtsklachten ertoe dat u minder vaak buiten de deur komt?  

1. helemaal niet  
2. af en toe  
3. meestal 
4. altijd  
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Vervolg LASAB035 
 
- RHEUM12 
10. Interviewer: observatie handen.  

1. Respondent heeft duidelijk reumatische handen  
2. Er is geen reumatiek te zien aan de handen  
3. Goede observatie is niet mogelijk  
 

 
ONDERDEEL I 
 
- CANCER01 
Heeft u gezwelvorming of kanker of heeft u dat gehad?  

1. Ja  
2. Nee  naar onderdeel J 
 

- CANCER02 
1. Hoe oud was u toen u deze ziekte kreeg?  

______ jaar 
 
- CANCER03 
2. Gebruikt u hiervoor nu nog medicijnen?  

1. Ja  
2. Nee  

 
- CANCER04 
3. Bent u voor deze ziekte onder behandeling of controle bij een arts?  
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist ‘2’ invoeren.  

1. Ja, bij de huisarts  
2. Ja, bij de specialist  
3. Nee  
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Vervolg LASAB035 
 
4. Waar zat het gezwel (bijvoorbeeld longen, borst, baarmoeder, darm, bloed)?  
Interviewer: gezwel=tumor.  
(meerdere antwoorden mogelijk; categorieën 'Ja’/'Nee')  
(CANCE5A) 1. Longen 
(CANCE5B) 2. Borst  
(CANCE5C) 3. Baarmoeder  
(CANCE5D) 4. Baarmoederhals  
(CANCE5E) 5. Darm  
(CANCE5F) 6. Prostaat  
(CANCE5G) 7. Keel  
(CANCE5H) 8. Slokdarm  
(CANCE5I) 9. Maag  
(CANCE5J) 10. Bloed  
(CANCE5K) 11. Huid  
(CANCE5L) 12. Anders, namelijk ______________  
 
- CANCER06 
5. Heeft u uitzaaiingen of uitzaaiingen gehad?  

1. Ja  
2. Nee (door naar vraag 6)  

 
5.a Waar zaten / zitten deze uitzaaiingen?  
(meerdere antwoorden mogelijk; categorieën 'Ja'/ 'Nee')  
(CANCE6A) 1. Bot  
(CANCE6B) 2. Lever 
(CANCE6C) 3. Hersenen  
(CANCE6D) 4. Longen  
(CANCE6E) 5. Anders, namelijk ___________  
 
6. Wat voor behandeling heeft u voor deze ziekte gehad? 
(meerdere antwoorden mogelijk categorieën 'Ja'/ 'Nee') 
(CANCE7A) 1. Operatie  
(CANCE7B) 2. Medicijnen (Interviewer: chemotherapie, cytostatica, ook hormonen)  
(CANCE7C) 3. Bestraling  
(CANCE7D) 4. Alternatieve geneeswijzen (Interviewer: bijv. Moerman-dieet)  
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Vervolg LASAB035 
 
- CANCER08 
7. Leidt deze ziekte ertoe dat u minder vaak buiten de deur komt?  

1. Helemaal niet  
2. Af en toe  
3. Meestal  
4. Altijd  

 
 
ONDERDEEL J 
 
- OTHSI1 + OTHSI7 
Heeft u nog andere langdurige ziekten, die ik niet gevraagd heb, het gaat alleen om 
ziekten of problemen die u nu heeft?  

1. Ja  
2. Nee (naar volgende vragenlijst)  
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Vervolg LASAB035 
 
- OTHSI2 + OTHSI8  
1.   Welke ziekte heeft u verder nog?  
(mogelijkheden zijn de overige aandoeningen, respondent, lijst voorleggen/voorlezen 
en bij 'Ja' enkele aanvullende vragen stellen; alternatief: deze vraag (J) twee keer 
stellen, met aanvullende vragen) 
 1. Hoge bloeddruk  
 2. Maagzweer of zweer aan de 12-vingerige darm  
 3. Ernstige darmstoornissen, langer dan 3 maanden  
 4. Galstenen of galblaasontsteking  
 5. Leverziekte of levercirrose  
 6. Breuk (niet van arm of been, maar bijv. liesbreuk of littekenbreuk)  
 7. Nierstenen  
 8. Ernstige nierziekte  
 9. Chronische blaasontsteking  
 10. Prostaatklachten (mannen)  
 11. Verzakking (vrouwen)  
 12. Schildklierafwijking  
 13 .Rugaandoening van hardnekkige aard, langer dan 3 maanden, of hernia 
 14. Epilepsie  
 15. Duizeligheid met vallen  
 16. Migraine  
 17. Ernstige huidziekte  
 18. Ernstige gevolgen van een ongeval of valpartij, zoals botbreuken of 

 hersenschudding  
 19. Andere ernstige gevolgen van een ongeval, zoals brandwonden  
 20. Blijvende gevolgen van een operatie, zoals verlies van (deel van arm of 

 been, kunstmatige uitgang voor urine of ontlasting)  
 21. Ziekte van het zenuwstelsel (zoals ziekte van Parkinson, multiple sclerose)  
 (checken of de volgende vraag elders gedekt wordt)  
 22. Geestelijke of psychische problemen, langer dan 3 maanden  
 
- OTHSI4 + OTHSI10 
1. Vanaf welke leeftijd heeft u dit?  

______ jaar 
 
- OTHSI5 + OTHSI11  
2. Gebruikt u hiervoor medicijnen?  

1. Ja 
2. Nee 
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Vervolg LASAB035 
 
- OTHSI6 + OTHSI12  
3. Bent u hiervoor deze ziekte onder behandeling of controle bij een arts? 
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, '2' invoeren.  

 1. Ja, bij de huisarts  
 2. Ja, bij de specialist  
 3. Nee  

(als vraag 22. Geestelijke of psychische problemen..........hier gesteld wordt 
antwoordcategorieën bij vraag 3:) 

1. Ja, bij de huisarts 
2. Ja, bij de psychiater of het RIAGG  
3. Nee  

 
4. Leidt deze ziekte ertoe dat u minder vaak buiten de deur komt?  

1. Helemaal niet  
2. Af en toe  
3. Meestal  
4. Altijd  

 
 
  

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


       
 

LASA 035 - Chronic diseases        Main interview (CH)  
        
 
Questionnaire (in Dutch): LASAB035 / LASAC035 / LASAD035 / LASAE035  /  
LAS2B035/ LASAF035 / LASAG035 / LASAH035 / LAS3B035 / LASMB035 / 
LASAI035 / LASAJ035 / LASAK035 
 
 

www.lasa-vu.nl  29-Nov-2021 20 

LASAC035  / LASAD035 / LASAE035 / LAS2B035 / LASAF035 / LASAG035 / 
LASAH035 / LAS3B035 
 
Ik wil u nu vragen stellen over een aantal ziekten. Het gaat hier alleen 
om ziekten en klachten die tenminste 3 maanden duren, of waarvoor 
mensen lange tijd door een arts moeten worden behandeld of gecontroleerd. 
Het gaat er om dat u van elke ziekte die ik noem, vertelt of u deze 
ziekte nu heeft. 
 
- CARA01 
Heeft u Cara: astma, chronische bronchitis of longemfyseem? 
Interviewer: COPD = chronic obstructive pulmonary disease, chronische bronchitis of 
long-emfyseem (='gerekte' of 'versleten' longen). 

1. Nee 
2. Ja 

 
- CARA02 
Vanaf welke leeftijd heeft u deze ziekte? 

______ jaar 
  
- CARA03 
Gebruikt u tegen deze ziekte medicijnen? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- CARA04 
Bent u voor deze ziekte onder behandeling of controle bij een arts? 
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, specialist kiezen.  

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, bij de specialist 

 
- CARA05 
Hoest u vrijwel dagelijks? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- CARA06 
Geeft u vrijwel dagelijks slijm op? 

1. Nee 
2. Ja 
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Vervolg LAS(A)C/D/E/2B/F/G/H/3B035 
 
- CARA07 
Heeft u in het afgelopen jaar wel eens een periode gehad van toegenomen hoesten en 
opgeven van slijm? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- CARA08 
Bent u wel eens kortademig? 

1. Nee 
2. Ja, maar alleen bij flinke inspanning 
3. Ja, bij lichte inspanning 
4. Ja, in rust 

 
- CARA09 
Heeft u ooit piepen op de borst gehad? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- CARA10 
Heeft u wel eens in rust, periodes gehad van kortademigheid met piepen op de borst? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- CARA11 
Wordt uw nachtrust wel eens verstoord door deze ziekte? 

1. Helemaal niet 
2. Af en toe 
3. Meestal 
4. Altijd 

 
NOT IN WAVE 2B, 3B: 
- CARA12 
Leidt deze ziekte ertoe dat u minder vaak buiten de deur komt? 

1. Helemaal niet 
2. Af en toe 
3. Meestal 
4. Altijd 
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Vervolg LAS(A)C/D/E/2B/F/G/H/3B035 
 
- HART01 
Heeft u een hartziekte of heeft u een hartinfarct gehad? 
Interviewer: ook storingen van het hartritme, hartfalen, of decompensatie, angina 
pectoris, vernauwing van de kransslagader vallen hieronder. 

1. Nee 
2. Ja 

 
- HART02 
Vanaf welke leeftijd heeft u deze ziekte? 

______ jaar 
 
- HART03 
Gebruikt u tegen deze ziekte medicijnen? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- HART04 
Bent u voor deze ziekte onder behandeling of controle bij een arts?  
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, specialist kiezen.  

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, bij de specialist 

 
- HART05 
Heeft u sinds vorig interview [IN WAVE 2B ‘wel eens’, IN WAVE 3B ´sinds vorig 
interview´ weglaten] een hartinfarct gehad? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- HART06 
Hoe vaak heeft u sinds vorig interview een hartinfarct gehad? 
[IN WAVE 2B, 3B: ‘Hoe vaak heeft u een hartinfarct gehad?’] 

1. 1 keer 
2. 2 keer of meer 

 
- HART07M, HART08M, HART09M 
Wanneer was dat (bij één keer), wanneer was de eerste keer, wanneer was de laatste 
keer? 

______ maand 
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Vervolg LAS(A)C/D/E/2B/F/G/H/3B035 
 
- HART07J, HART08J, HART09J 
Wanneer was dat (bij één keer), wanneer was de eerste keer, wanneer was de laatste 
keer? 

______ jaar 
 
- HART10 
Krijgt u bij inspanning wel eens pijn, of een drukkend of onaangenaam gevoel op de 
borst? Bijvoorbeeld als u een trap oploopt, zich haast, of als u tegen de wind in loopt of 
fietst? 

1. Nee 
2. Ja 
3. Dit doe ik niet meer vanwege pijn op de borst 
4. Dit doe ik niet meer vanwege pijn in de benen 
5. Dit doe ik niet meer vanwege kortademigheid 
6. Dit doe ik niet meer vanwege gewrichtsklachten / gewrichtsinvaliditeit 
7. Dit doe ik niet meer vanwege een andere reden 

 
- HART11 
Verdwijnt de druk of pijn binnen 10 minuten wanneer u stilstaat of een tablet onder de  
tong neemt? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- HART12 
Moet u 's nachts op meer dan 1 kussen slapen vanwege kortademigheid? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- HART13 
Heeft u 's ochtends bij het opstaan vaak dikke enkels, voeten of benen? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- HART14 
Heeft u 's avonds vaak dikke enkels, voeten of benen? 

1. Nee 
2. Ja 

 
 
 
  

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


       
 

LASA 035 - Chronic diseases        Main interview (CH)  
        
 
Questionnaire (in Dutch): LASAB035 / LASAC035 / LASAD035 / LASAE035  /  
LAS2B035/ LASAF035 / LASAG035 / LASAH035 / LAS3B035 / LASMB035 / 
LASAI035 / LASAJ035 / LASAK035 
 
 

www.lasa-vu.nl  29-Nov-2021 24 

Vervolg LAS(A)C/D/E/2B/F/G/H/3B035 
 
- HART15 
Bent u sinds vorig interview [IN WAVE 2B ‘wel eens’, IN WAVE 3B ´sinds vorig 
interview´ weglaten]  geopereerd aan uw hart of aan de kransslagaders? 

1. Nee 
2. Ja, klep-operatie/kunstklep 
3. Ja, bypass/omleiding van de kransslagaders 
4. Ja, dotterbehandeling (ballonnetje) 
5. Ja, pacemaker 
6. Ja, andere operatie 

 
NEXT QUESTION NOT IN WAVE 2B, 3B: 
- HART16 
Leidt uw hartziekte ertoe dat u minder vaak buiten de deur komt? 

1. Helemaal niet 
2. Af en toe 
3. Meestal 
4. Altijd 

 
- ARTVEI1 
Heeft u afwijkingen of ziekten van de slagaders of bloedvaten in de buik of in de 
benen? Wij bedoelen hier GEEN spataders mee. 
Interviewer: bijvoorbeeld: aderverkalking, bloedvatvernauwing, verwijding van de 
grote lichaamsslagader, niet spataders. 

1. Nee 
2. Ja 

 
- ARTVEI2 
Vanaf welke leeftijd heeft u deze ziekte? 

______ jaar 
 
- ARTVEI3 
Gebruikt u tegen deze ziekte medicijnen? 

1. Nee 
2. Ja 
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Vervolg LAS(A)C/D/E/2B/F/G/H/3B035 
 
- ARTVEI4 
Bent u voor deze ziekte onder behandeling of controle bij een arts? 
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, specialist kiezen.  

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, bij de specialist 

 
 
- ARTVEI5 
Krijgt u bij het lopen wel eens pijn in een of beide kuiten? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- ARTVEI6 
Na ongeveer hoeveel meter lopen krijgt u deze pijn? 
______ meter   500=500 meter of meer 
 
- ARTVEI7 
Verdwijnt deze pijn als u stilstaat? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- ARTVEI8 
Bent u sinds vorig interview [IN WAVE 2B ‘wel eens’, IN WAVE 3B ´sinds vorig 
interview´ weglaten] geopereerd aan de slagaders in uw buik of in de benen? 

1. Nee 
2. Ja, broekprothese 
3. Ja, aan de beenslagaders 
4. Ja, aan de slagaders in de lies 
5. Ja, dotterbehandeling 
6. Ja andere operatie 

 
NEXT QUESTION NOT IN WAVE 2B, 3B: 
- ARTVEI9 
Leiden deze afwijkingen of ziekte van de bloedvaten ertoe dat u minder vaak buiten de 
deur komt? 

1. Helemaal niet 
2. Af en toe 
3. Meestal 
4. Altijd 
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Vervolg LAS(A)C/D/E/2B/F/G/H/3B035 
 
- DIABE01 
Heeft u suikerziekte? 
Interviewer: ook diabetes mellitus, 'suiker'. 

1. Nee 
2. Ja 

 
- DIABE02 
Vanaf welke leeftijd heeft u deze ziekte? 

______ jaar 
 
- DIABE03 
Gebruikt u tegen deze ziekte medicijnen? 

1. Nee 
2. Ja, injecties met insuline 
3. Ja, alleen tabletten 

 
- DIABE04 
Bent u voor deze ziekte onder behandeling of controle bij een arts? 
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, specialist kiezen. 

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, bij de specialist 

 
- DIABE05 
Heeft de oogarts u sinds vorig interview [IN WAVE 2B ‘ooit’, IN WAVE 3B ´sinds vorig 
interview´ weglaten] behandeld voor oogproblemen die met uw suikerziekte/diabetes 
te maken hebben? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- DIABE06 
Wat voor behandeling was dat? 

1. Laserbehandeling 
2. Staaroperatie 
3. Anders 

 
- DIABE07 
Krijgt u bij het lopen wel eens pijn in één of beide kuiten? 

1. Nee 
2. Ja 
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Vervolg LAS(A)C/D/E/2B/F/G/H/3B035 
 
- DIABE08 
Na hoeveel meter lopen krijgt u deze pijn ongeveer? 
______ meter   500=500 meter of meer 
 
- DIABE09 
Verdwijnt deze pijn als u stilstaat? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- DIABE10 
Heeft u in rust vaak pijn in de benen en/of de voeten? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- DIABE11 
Krijgt u bij inspanning wel eens pijn, of een drukkend of onaangenaam gevoel op de 
borst? Bijvoorbeeld als u een trap oploopt, zich haast, of als u tegen de wind in loopt of 
fietst? 

1. Nee 
2. Ja 
3. Dit doe ik niet meer vanwege pijn op de borst 
4. Dit doe ik niet meer vanwege pijn in de benen 
5. Dit doe ik niet meer vanwege kortademigheid 
6. Dit doe ik niet meer vanwege gewrichtsklachten / gewrichtsinvaliditeit 
7. Dit doe ik niet meer vanwege een andere reden 

 
- DIABE12 
Verdwijnt de druk of pijn binnen 10 minuten wanneer u stilstaat? 

1. Nee 
2. Ja 

 
NEXT QUESTION NOT IN WAVE 2B, 3B: 
- DIABE13 
Leidt uw suikerziekte ertoe dat u minder vaak buiten de deur komt? 

1. Helemaal niet 
2. Af en toe 
3. Meestal 
4. Altijd 
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Vervolg LAS(A)C/D/E/2B/F/G/H/3B035 
 
- CVA01 
Heeft u wel eens een beroerte of attaque gehad? 
Interviewer: ook hersenbloeding, 'beslag'. 

1. Nee 
2. Ja 

 
NEXT QUESTION NOT IN WAVE 2B, 3B:  
- CVA02A 
Heeft u sinds vorig interview een beroerte gehad? 

1. Nee 
2. Ja 

 
 
- CVA02B 
Hoe vaak heeft was dat? 

1. keer 
2. 2 keer of meer 

 
- CVA03M, CVA04M, CVA05M 
Wanneer was dat (bij één keer), wanneer was de eerste keer, wanneer was de laatste 
keer? 

______ maand 
 
- CVA03J, CVA04J, CVA05J 
Wanneer was dat (bij één keer), wanneer was de eerste keer, wanneer was de laatste 
keer? 

______ jaar 
 
- CVA06 
Gebruikt u hiervoor op dit moment medicijnen? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- CVA07 
Bent u voor deze ziekte onder behandeling of controle bij een arts? 
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, specialist kiezen.  

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, bij de specialist 
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Vervolg LAS(A)C/D/E/2B/F/G/H/3B035 
 
- CVA08 
Bent u sinds de beroerte (nog) beperkt in het gebruik van uw armen, handen of 
benen? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- CVA09 
Heeft u sinds de beroerte (nog) problemen met zien? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- CVA10 
Heeft u sinds de beroerte (nog) problemen met spreken/praten, zoals het moeilijk 
kunnen vinden van woorden? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- CVA11 
Heeft u sinds de beroerte (nog) problemen met het begrijpen van geschreven tekst? 

1. Nee 
2. Ja 

  
NEXT QUESTION NOT IN WAVE 2B, 3B:  
- CVA12 
Leiden de gevolgen van de beroerte(s) ertoe dat u minder vaak buiten de deur komt? 

1. Helemaal niet 
2. Af en toe 
3. Meestal 
4. Altijd 

 
- INCON1 
Verliest u wel eens ongewild urine? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- INCON2 
Vanaf welke leeftijd heeft u deze kwaal? 

______ jaar 
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Vervolg LAS(A)C/D/E/2B/F/G/H/3B035 
 
- INCON3 
Gebruikt u tegen deze kwaal medicijnen? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- INCON4 
Bent u voor deze kwaal onder behandeling of controle bij een arts? 
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, specialist kiezen.  

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, bij de specialist 

 
- INCON5 
Hoe vaak verliest u ongewild urine 

1. 2 keer per maand of minder vaak 
 2. 3-4 keer per maand 
 3. een paar keer per week 
 4. dagelijks 
 
- INCON6 
Draagt u, vanwege het urineverlies, extra opvangmateriaal, zoals (maand)verband of 
speciale luiers? 

1. Nee 
2. Alleen bij bepaalde gelegenheden 
3. Ja, meestal wel 

 
- INCON7 
Bent u sinds vorig interview [IN WAVE 2B: ‘wel eens’, IN WAVE 3B ´sinds vorig 
interview´ weglaten] geopereerd in verband met het urineverlies? 

1. Nee 
2. Ja 

 
NEXT QUESTION NOT IN WAVE 2B: 
- INCON8 
Leidt dit urineverlies ertoe dat u minder vaak buiten de deur komt? 

1. Helemaal niet 
2. Af en toe 
3. Meestal 
4. Altijd 
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- RHEUM01 
Heeft u gewrichtsslijtage of artrose van knieën, heupen of handen? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- RHEUM02 
Heeft u gewrichtsontsteking (Chronische reuma, reumatoïde artritis) 

1. Nee 
2. Ja 

 
- RHEUM03 
Op welke leeftijd begonnen voor het eerst de klachten? 

______ jaar 
 
- RHEUM04 
Gebruikt u medicijnen tegen deze ziekte? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- RHEUM05 
Bent u voor deze ziekte onder behandeling of controle bij een arts? 
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, specialist kiezen.  

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, bij de specialist 

 
- RHEUM06 
Heeft u pijn gehad in één of meerdere gewrichten tijdens de meeste dagen van de 
afgelopen 3 maanden? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- RHEUM07 
Zijn één of meerdere gewrichten 's ochtends bij het opstaan uit bed stijf geweest 
tijdens de meeste dagen van de afgelopen 3 maanden? 

1. Nee 
2. Ja 
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Vervolg LAS(A)C/D/E/2B/F/G/H/3B035 
 
- RHEUM08 
Heeft u zwelling bemerkt van één of meerdere gewrichten tijdens de meeste dagen 
van de afgelopen maand? 

1. Nee 
2. Ja 

 
Nu volgt er een lijst met gewrichten, waar mensen gewrichtsklachten kunnen hebben. 
Wilt u bij elk gewricht vertellen of u daar klachten heeft. U kunt steeds met Nee dan 
wel Ja antwoorden. 
 
(RHEUM8A)   vingers 
(RHEUM8B)   hand/pols 
(RHEUM8C)   elleboog 
(RHEUM8D)   schouders 
(RHEUM8E)   tenen 
(RHEUM8F)   voet/enkel 
(RHEUM8G)   knie 
(RHEUM8H)   heup 
(RHEUM8I)   nek 
ONLY IN WAVE F, G, H, 3B:  
(RHEUM8J)   rug 
 
 
 
- RHEUM09 
Bent u sinds vorig interview [IN WAVE 2B: wel eens, IN WAVE 3B ´sinds vorig 
interview´ weglaten] geopereerd aan uw gewrichten? 

1. Nee 
2. Ja 
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Nu volgt dezelfde lijst met gewrichten, waar mensen aan geopereerd kunnen zijn. Wilt 
u bij elk gewricht vertellen of u daaraan geopereerd bent? U kunt steeds met Nee dan 
wel Ja antwoorden. 
(RHEUM9A)   vingers 
(RHEUM9B)   hand/pols 
(RHEUM9C)   elleboog 
(RHEUM9D)   schouders 
(RHEUM9E)   tenen 
(RHEUM9F)   voet/enkel 
(RHEUM9G)   knie 
(RHEUM9H)   heup 
(RHEUM9I)   nek 
ONLY IN WAVE F, G, H, 3B:   
(RHEUM9J)   rug 
 
- RHEUM10 
Heeft u een gewrichtsprothese (kunstgewricht)? 

1. Nee 
2. Ja 

 
NEXT QUESTION NOT IN WAVE 2B, 3B:  
- RHEUM11 
Leiden uw gewrichtsklachten klachten ertoe dat u minder vaak buiten de deur komt? 

1. Helemaal niet 
2. Af en toe 
3. Meestal 
4. Altijd 

 
- RHEUM12 
OBSERVATIE 
1. Respondent heeft duidelijk reumatische handen 
2. Er is geen reumatiek te zien aan de handen 
3. Goede observatie is niet mogelijk 
 
- CANCER1 
Heeft u gezwelvorming of kanker of heeft u dat gehad? 

1. Nee 
2. Ja 
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- CANCER2 
Vanaf welke leeftijd heeft u deze ziekte? 

______ jaar 
 
- CANCER3 
Gebruikt u tegen deze ziekte medicijnen? 

1. Nee 
2. Ja 

  
- CANCER4 
Bent u voor deze ziekte onder behandeling of controle bij een arts? 
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, specialist kiezen.  

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, bij de specialist 

 
- CANCER5 
Heeft u sinds [vorig interview] een gezwel of kanker gehad? 

1. Nee 
2. Ja 

 
Waar zat het gezwel (tumor)? 
(CANCE5A)   Longen 
(CANCE5B)   Borst 
(CANCE5C)   Baarmoeder 
(CANCE5D)   Baarmoederhals 
(CANCE5E)   Darm 
(CANCE5F)   Prostaat 
(CANCE5G)   Keel 
(CANCE5H)   Slokdarm 
(CANCE5I)   Maag 
(CANCE5J)   Bloed 
(CANCE5K)   Huid 
(CANCE5L)   Anders, Toelichting: ________(CANCE5M) 
 
- CANCER6 
Heeft u uitzaaiingen gehad of heeft u die nu? 

1. Nee 
2. Ja 
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Waar zaten of zitten deze uitzaaiingen? 
(CANCE6A)   Bot 
(CANCE6B)   Lever 
(CANCE6C)   Hersenen 
(CANCE6D)   Longen 
(CANCE6E)   Lymfeklieren 
(CANCE6F)   Anders, Toelichting: ________(CANCE6M) 
 
Wat voor behandeling heeft u tegen deze ziekte gehad? 
(CANCE7A)   Operatie 
(CANCE7B)   Medicijnen (chemotherapie, cytostatica, ook: hormonen) 
(CANCE7C)   Bestraling 
(CANCE7D)   Alternatieve geneeswijze (bijv. Moerman dieet) 
  
NEXT QUESTION NOT IN WAVE 2B, 3B: 
- CANCER8 
Leidt deze ziekte ertoe dat u minder vaak buiten de deur komt? 

1. Helemaal niet 
2. Af en toe 
3. Meestal 
4. Altijd 

 
- OTHSI1 
Heeft u andere langdurige ziekten, die ik niet gevraagd heb, het gaat alleen om ziekten 
of problemen die u nu heeft? 

1. Nee 
2. Ja 
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- OTHSI2 (IN WAVE 2B, C, D, E, F, G) 
(als OTHSI1=ja) Welke ziekte is dat? …… 

1. Hoge bloeddruk                         
2. Maagzweer of zweer aan de 12-vingerige darm  
3. Ernstige darmstoornissen, langer dan 3 maanden                       
4. Galstenen of galblaasontsteking       
5. Leverziekte of levercirrhose              
6. Breuk (niet van arm of been, maar bijv. liesbreuk of littekenbreuk) 
7. Nierstenen                           
8. Ernstige nierziekte         
9. Chronische blaasontsteking           
10. Prostaatklachten (mannen)               
11. Verzakking (vrouwen)                     
12. Schildklierafwijking                 
13. Rugaandoening van hardnekkige  aard, langer dan 3 maanden, of hernia                         
14. Epilepsie 
15. Duizeligheid met vallen            
16. Migraine 
17. Ernstige huidziekte 
18. Decubitus (doorligwonden) 
19. Allergie 
20. Ernstige gevolgen van een ongeval of valpartij, zoals botbreuken 
21. Andere ernstige gevolgen van een ongeval, zoals brandwonden of 

hersenschudding 
22. Blijvende gevolgen van een operatie zoals verlies van (deel van arm of been, 

kunstmatige uitgang voor urine of ontlasting) 
23. Ziekte van Parkinson 
24. Ziekte van het zenuwstelsel (zoals multiple sclerose) 
25. Anders  ….. (OTHSI3) 
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Vervolg LAS(A)C/D/E/2B/F/G/H/3B035 
 
- OTHSI2 (IN WAVE H, 3B) 
(als OTHSI1=ja) Welke ziekte is dat? …… 

1. Hoge bloeddruk                         
2. Maagzweer of zweer aan de 12-vingerige darm  
3. Ernstige darmstoornissen, langer dan 3 maanden                       
4. Galstenen of galblaasontsteking       
5. Leverziekte of levercirrhose              
6. Breuk (niet van arm of been, maar bijv. liesbreuk of littekenbreuk) 
7. Nierstenen                           
8. Ernstige nierziekte         
9. Chronische blaasontsteking           
10. Prostaatklachten (mannen)               
11. Verzakking (vrouwen)                     
12. Schildklierafwijking                 
13. Rugaandoening van hardnekkige  aard, langer dan 3 maanden, of hernia                         
14. Epilepsie 
15. Duizeligheid met vallen            
16. Migraine 
17. Ernstige huidziekte 
18. Decubitus (doorligwonden) 
19. Allergie 
20. Ernstige gevolgen van een ongeval of valpartij, zoals botbreuken 
21. Andere ernstige gevolgen van een ongeval, zoals brandwonden of 

hersenschudding 
22. Blijvende gevolgen van een operatie zoals verlies van (deel van arm of been, 

kunstmatige uitgang voor urine of ontlasting) 
23. Ziekte van het zenuwstelsel (zoals multiple sclerose) 
24. Parkinson 
25. Psychische problemen (> 3 maanden) 
26. Anders  ….. (OTHSI3) 

 
- OTHSI4 
Vanaf welke leeftijd heeft u deze ziekte? 

______ jaar 
 
- OTHSI5 
Gebruikt u tegen deze ziekte medicijnen? 

1. Nee 
2. Ja 
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Vervolg LAS(A)C/D/E/2B/F/G/H/3B035 
  
- OTHSI6 
Bent u voor deze ziekte onder behandeling of controle bij een arts? 
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, specialist kiezen.  

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, bij de specialist 

 
- OTHSI7 
Heeft u nog een andere langdurige ziekte, die ik niet gevraagd heb, het gaat alleen om 
ziekten of problemen die u nu heeft? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- OTHSI8/OTHSI9   
(als OTHSI1=ja) Welke ziekte is dat? …… 
zelfde lijst als bij OTHSI2/OTHSI3  
 
- OTHSI10 
Vanaf welke leeftijd heeft u deze ziekte? 

______ jaar 
 
- OTHSI11 
Gebruikt u tegen deze ziekte medicijnen? 

1. Nee 
2. Ja 

  
- OTHSI12 
Bent u voor deze ziekte onder behandeling of controle bij een arts? 
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, specialist kiezen.  

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, bij de specialist 

 
- HBD1 
Heeft u hoge bloeddruk? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- HBD2 
Vanaf welke leeftijd heeft u deze ziekte? 

______ jaar 
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- HBD2A 
Gebruikt u medicijnen tegen hoge bloeddruk? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- HBD3 
Bent u voor deze ziekte onder behandeling of controle bij een arts? 
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, specialist kiezen.  

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, bij de specialist 

 
NEXT QUESTION NOT IN WAVES C, 2B, 3B: 
- HTRAUMA  LASA035_headtrauma_quest_nl.pdf 
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LASMB035 
 
Ik wil u nu vragen stellen over een aantal ziekten. Het gaat hier alleen om ziekten en 
klachten die tenminste 3 maanden duren, of waarvoor mensen lange tijd door een arts 
moeten worden behandeld of gecontroleerd. 
Het gaat er om dat u van elke ziekte die ik noem, vertelt of u deze ziekte nu heeft. 
 
- CARA01 
Heeft u Cara: astma, chronische bronchitis of longemfyseem? 
Interviewer: COPD = chronic obstructive pulmonary disease, chronische bronchitis of 
longemfyseem (='gerekte' of 'versleten' longen). 

1. Nee 
2. Ja 

 
- HART01 
Heeft u een hartziekte of heeft u een hartinfarct gehad? 
Interviewer: ook storingen van het hartritme, hartfalen, of decompensatie, angina 
pectoris, vernauwing van de kransslagader vallen hieronder. 

1. Nee 
2. Ja 

 
- ARTVEI1 
Heeft u afwijkingen of ziekten van de slagaders of bloedvaten in de buik of in de 
benen? Wij bedoelen hier GEEN spataders mee. 
Interviewer: bijvoorbeeld: aderverkalking, bloedvatvernauwing, verwijding van de 
grote lichaamsslagader, niet spataders. 

1. Nee 
2. Ja 

 
- DIABE01 
Heeft u suikerziekte? 
Interviewer: ook diabetes mellitus, 'suiker'. 

1. Nee 
2. Ja 

 
- CVA01 
Heeft u wel eens een beroerte of attaque gehad? 
Interviewer: ook hersenbloeding, 'beslag'. 

1. Nee 
2. Ja 
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Vervolg LASMB035 
 
- RHEUM01 
Heeft u gewrichtsslijtage of artrose van knieën, heupen of handen? 
Interviewer: het gaat hier om slijtage niet om reuma. 

1. Nee 
2. Ja 

 
- RHEUM02 
Heeft u gewrichtsontsteking (Chronische reuma, reumatoïde artritis) 
Interviewer: het gaat hier om echte reuma. 

1. Nee 
2. Ja 

 
- CANCER1 
Heeft u gezwelvorming of kanker of heeft u dat gehad? 

1. Nee 
2. Ja 
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LASAI035 
 
Ik wil u nu vragen stellen over een aantal ziekten. Het gaat hier alleen 
om ziekten en klachten die tenminste 3 maanden duren, of waarvoor 
mensen lange tijd door een arts moeten worden behandeld of gecontroleerd. 
Het gaat er om dat u van elke ziekte die ik noem, vertelt of u deze 
ziekte nu heeft. 
 
- CARA01 
Heeft u Cara: astma, chronische bronchitis of longemfyseem? 
Interviewer: COPD = chronic obstructive pulmonary disease, chronische bronchitis of 
longemfyseem (='gerekte' of 'versleten' longen). 

1. Nee 
2. Ja 

 
- CARA02 
Vanaf welke leeftijd heeft u deze ziekte? 

______ jaar 
  
- CARA04 
Bent u voor deze ziekte onder behandeling of controle bij een arts? 
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, specialist kiezen.  

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, bij de specialist 

 
- CARA08 
Bent u wel eens kortademig? 

1. Nee 
2. Ja, maar alleen bij flinke inspanning 
3. Ja, bij lichte inspanning 
4. Ja, in rust 

 
- CARA11 
Wordt uw nachtrust wel eens verstoord door deze ziekte? 

1. Helemaal niet 
2. Af en toe 
3. Meestal 
4. Altijd 
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Vervolg LASAI035 
 
- HART01 
Heeft u een hartziekte of heeft u een hartinfarct gehad? 
Interviewer: ook storingen van het hartritme, hartfalen, of decompensatie, angina 
pectoris, vernauwing van de kransslagader vallen hieronder. 

1. Nee 
2. Ja 

 
- HART04 
Bent u voor deze ziekte onder behandeling of controle bij een arts?  
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, specialist kiezen.  

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, bij de specialist 

 
- HART05 
Heeft u sinds [datum vorig interview] een hartinfarct gehad? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- HART06 
Hoe vaak heeft u sinds [datum vorig interview] een hartinfarct gehad? 

1. 1 keer 
2. 2 keer of meer 

 
- HART07M, HART08M, HART09M 
Wanneer was dat (bij één keer), wanneer was de eerste keer, wanneer was de laatste 
keer? 

______ maand 
 
- HART07J, HART08J, HART09J 
Wanneer was dat (bij één keer), wanneer was de eerste keer, wanneer was de laatste 
keer? 

______ jaar 
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Vervolg LASAI035 
 
- HART10 
Krijgt u bij inspanning wel eens pijn, of een drukkend of onaangenaam gevoel op de 
borst? Bijvoorbeeld als u een trap oploopt, zich haast, of als u tegen de wind in loopt of 
fietst? 

1. Nee 
2. Ja 
3. Dit doe ik niet meer vanwege pijn op de borst 
4. Dit doe ik niet meer vanwege pijn in de benen 
5. Dit doe ik niet meer vanwege kortademigheid 
6. Dit doe ik niet meer vanwege gewrichtsklachten / gewrichtsinvaliditeit 
7. Dit doe ik niet meer vanwege een andere reden 

 
- HART11 
Verdwijnt de druk of pijn binnen 10 minuten wanneer u stilstaat of een tablet onder de 
tong neemt? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- HART12 
Moet u 's nachts op meer dan 1 kussen slapen vanwege kortademigheid? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- HART13 
Heeft u 's ochtends bij het opstaan vaak dikke enkels, voeten of benen? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- HART15 
Bent u sinds [datum vorig interview] geopereerd aan uw hart of aan de 
kransslagaders? 

     1. Nee 
(HART15A)   2. Ja, klep-operatie/kunstklep 
(HART15B)   3. Ja, bypass/omleiding van de kransslagaders 
(HART15C)   4. Ja, dotterbehandeling (ballonnetje) 
(HART15D)   5. Ja, pacemaker 
(HART15E)   6. Ja, andere operatie 
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- ARTVEI1 
Heeft u afwijkingen of ziekten van de slagaders of bloedvaten in de buik of in de 
benen? Wij bedoelen hier GEEN spataders mee. 
Interviewer: bijvoorbeeld: aderverkalking, bloedvatvernauwing, verwijding van de 
grote lichaamsslagader, niet spataders. 

1. Nee 
2. Ja 

 
- ARTVEI4 
Bent u voor deze ziekte onder behandeling of controle bij een arts? 
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, specialist kiezen.  

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, bij de specialist 

 
- ARTVEI5 
Krijgt u bij het lopen wel eens pijn in een of beide kuiten? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- ARTVEI7 
Verdwijnt deze pijn als u stilstaat? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- ARTVE8 
Bent u sinds [datum vorig interview] geopereerd aan de slagaders in uw buik of in de 
benen? 

      1. Nee 
(ARTVE8A)   2. Ja, broekprothese 
(ARTVE8B)   3. Ja, aan de beenslagaders 
(ARTVE8C)   4. Ja, aan de slagaders in de lies 
(ARTVE8D)   5. Ja, dotterbehandeling 
(ARTVE8E)   6. Ja andere operatie 
 
- DIABE01 
Heeft u suikerziekte? 
Interviewer: ook diabetes mellitus, 'suiker'. 

1. Nee 
2. Ja 
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- DIABE02 
Vanaf welke leeftijd heeft u deze ziekte? 

______ jaar 
 
 
- DIABE03A 
Met welk medicijn bent u gestart toen de ziekte vastgesteld werd? 

1. Geen 
2. Injecties met insuline 
3. Tabletten 

 
- DIABE04 
Bent u voor deze ziekte onder behandeling of controle bij een arts? 
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, specialist kiezen. 

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, bij de specialist 

 
- DIABE05 
Heeft de oogarts u sinds [datum vorig interview] behandeld voor oogproblemen die 
met uw suikerziekte/diabetes te maken hebben? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- Wat voor behandeling was dat? 
(DIABE06A)   1. Laserbehandeling 
(DIABE06B)   2. Staaroperatie 
(DIABE06C)   3. Anders 
 
- DIABE07 
Krijgt u bij het lopen wel eens pijn in één of beide kuiten? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- DIABE09 
Verdwijnt deze pijn als u stilstaat? 

1. Nee 
2. Ja 
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- DIABE11 
Krijgt u bij inspanning wel eens pijn, of een drukkend of onaangenaam gevoel op de 
borst? Bijvoorbeeld als u een trap oploopt, zich haast, of als u tegen de wind in loopt of 
fietst? 

1. Nee 
2. Ja 
3. Dit doe ik niet meer vanwege pijn op de borst 
4. Dit doe ik niet meer vanwege pijn in de benen 
5. Dit doe ik niet meer vanwege kortademigheid 
6. Dit doe ik niet meer vanwege gewrichtsklachten / gewrichtsinvaliditeit 
7. Dit doe ik niet meer vanwege een andere reden 

 
- DIABE12 
Verdwijnt de druk of pijn binnen 10 minuten wanneer u stilstaat? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- CVA01 (indien niet met bekend met CVA in vorig interview) 
Heeft u wel eens een beroerte of attaque gehad? 
Interviewer: ook hersenbloeding, 'beslag'. 

1. Nee 
2. Ja 

 
- CVA02A 
Heeft u sinds [datum vorig interview] een beroerte gehad? 
Interviewer: ook hersenbloeding, 'beslag'. 

1. Nee 
2. Ja 

 
- CVA02B 
Hoe vaak was dat? 

1. 1 keer 
2. 2 keer of meer 
 

- CVA03M, CVA03J (bij één keer) 
In welke maand/welk jaar was dat was dat (bij één keer), wanneer was de eerste keer, 
wanneer was de laatste keer? 

______ jaar 
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Vervolg LASAI035 
 
- CVA03M, CVA04M, CVA05M, resp.: 
Wanneer was dat (bij één keer), wanneer was de eerste keer, wanneer was de laatste 
keer (bij meer dan één keer)? 

______ maand 
 
- CVA03J, CVA04J, CVA05J, resp.: 
Wanneer was dat (bij één keer), wanneer was de eerste keer, wanneer was de laatste 
keer (bij meer dan één keer)? 

______ jaar 
 
- CVA07 
Bent u voor deze ziekte onder behandeling of controle bij een arts? 
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, specialist kiezen.  

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, bij de specialist 

 
- CVA09 
Heeft u sinds de beroerte (nog) problemen met zien? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- INCON9 
Veel ouderen hebben last van onvrijwillig urineverlies. Sommige mensen hebben 
urineverlies tijdens bijvoorbeeld lichaamsbeweging, anderen hebben een 
onweerstaanbare aandrang om te plassen. Denkt u bij de volgende vragen aan uw 
ervaring tijdens de afgelopen maand. Hebt u de afgelopen maand ongewild urine 
verloren bij lichamelijke inspanning, bijvoorbeeld bij tillen, hoesten, niezen of lachen? 

1. 2 keer per maand of minder vaak 
2. 3-4 keer per maand 
3. een paar keer per maand 
4. dagelijks 

 
- INCON10 
Hebt u de afgelopen maand een zo'n sterke aandrang om te plassen gevoeld dat het 
onmogelijk was om op tijd het toilet te bereiken? 

1. 2 keer per maand of minder vaak 
2. 3-4 keer per maand 
3. een paar keer per maand 
4. dagelijks 
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Vervolg LASAI035 
 

- RHEUM01 
Heeft u gewrichtsslijtage of artrose in één of meer van uw gewrichten?  

Interviewer: het gaat hier om slijtage niet om reuma. 
1. Nee 
2. Ja 

 
- RHEUM02 
Heeft u gewrichtsontsteking, d.w.z. chronische reuma of reumatoïde artritis? 
Interviewer: het gaat hier om echte reuma. 

1. Nee 
2. Ja 

 
- RHEUM04 
Gebruikt u medicijnen tegen artrose of reuma? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- RHEUM05 
Bent u voor deze ziekte onder behandeling of controle bij een arts? 
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, specialist kiezen.  

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, bij de specialist 

 
- RHEUM06 
Heeft u pijn gehad in één of meerdere gewrichten tijdens de meeste dagen van de 
afgelopen 3 maanden? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- RHEUM07 
Zijn één of meerdere gewrichten 's ochtends bij het opstaan uit bed stijf geweest 
tijdens de meeste dagen van de afgelopen 3 maanden? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- RHEUM08 
Heeft u zwelling bemerkt van één of meerdere gewrichten tijdens de meeste dagen 
van de afgelopen maand? 

1. Nee 
2. Ja 
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Nu volgt er een lijst met gewrichten, waar mensen gewrichtsklachten kunnen hebben. 
Wilt u bij elk gewricht vertellen of u daar klachten heeft. U kunt steeds met nee dan wel 
ja antwoorden. 
 
(RHEUM8A)   vingers 
(RHEUM8B)   hand/pols 
(RHEUM8C)   elleboog 
(RHEUM8D)   schouders 
(RHEUM8E)   tenen 
(RHEUM8F)   voet/enkel 
(RHEUM8G)   knie 
(RHEUM8H)   heup 
(RHEUM8I)   nek 
(RHEUM8J)   rug 
 
- RHEUM09 
Bent u sinds [datum vorig interview] geopereerd aan uw gewrichten? 

1. Nee 
2. Ja 

 
Indien RHEUM09=ja: 
Nu volgt er een lijst met gewrichten, waar mensen aan geopereerd kunnen zijn. Wilt u 
bij elk gewricht vertellen of u daaraan geopereerd bent. U kunt steeds met nee dan wel 
ja antwoorden. 
(RHEUM9A)   vingers 
(RHEUM9B)   hand/pols 
(RHEUM9C)   elleboog 
(RHEUM9D)   schouders 
(RHEUM9E)   tenen 
(RHEUM9F)   voet/enkel 
(RHEUM9G)   knie 
(RHEUM9H)   heup 
(RHEUM9I)   nek 
(RHEUM9J)   rug 
 
RHEUM10A, RHEUM10A2, RHEUM10A3 
Heeft u ooit een gewricht vervangende operatie gehad?  

1. Nee 
2. ja    
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 Welk(e) 

gewricht(en)? 
 
 

Welke zijde? 
(Rechts, links, 
beide) 
 

Welk(e) ja(a)r(en)? 
 
 
 

Reden(en)? 
 
 
 

1. RH10_1J RH10_1S 
RH10_1Y1, 
RH10_1Y2 

RH10_1R 

2. RH10_2J RH10_2S 
RH10_2Y1, 
RH10_2Y2 

RH10_2R 

3. RH10_3J RH10_3S 
RH10_3Y1, 
RH10_3Y2 

RH10_3R 

 
 
- RHEUM12 
OBSERVATIE 

1. Respondent heeft duidelijk reumatische handen 
2. Er is geen reumatiek te zien aan de handen 
3. Goede observatie is niet mogelijk 
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- KNEEP1 
Heeft u knie-pijn ervaren in de afgelopen 6 maanden? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- KNEEP2 
Hoe zou u de pijn aan uw knie(ën) op dit moment beoordelen op een schaal van 0-
10, waarbij 0 “geen pijn” is en 10 “de ergst voorstelbare pijn” 

 
- KNEEP3 
Hoe erg was de ergste pijn aan uw knie(ën) in de afgelopen 6 maanden, op een 
schaal van 0-10, waarbij 0 “geen pijn” is en 10 “de ergst voorstelbare pijn”? 

 
- KNEEP4 
Hoe erg was de pijn aan uw knie(ën) gemiddeld over de afgelopen 6 maanden, op 
een schaal van 0-10, waarbij 0 “geen pijn” is en 10 “de ergst voorstelbare pijn”? 
 
- KNEEP5 
Op hoeveel dagen in de afgelopen 6 maanden heeft u uw normale bezigheden 
(werk, studie, huishouden) niet kunnen uitvoeren vanwege deze pijn aan uw knie(ën) 

1. 0-6 dagen 
2. 7-14 dagen 
3. 15-30 dagen 
4. 31 dagen of meer 

 
- KNEEP6 
In hoeverre heeft deze pijn aan uw knie(ën) u in de afgelopen 6 maanden belemmerd 
in uw dagelijkse activiteiten, op een schaal van 0-10, waarbij 0 “geen belemmering” 
is en 10 “niet in staat activiteiten voort te zetten”? 
 
- KNEEP7 
In hoeverre heeft deze pijn aan uw knie(ën) in de afgelopen 6 maanden uw 
mogelijkheden veranderd deel te kunnen nemen aan recreatieve, sociale en familie-
activiteiten, op een schaal van 0-10, waarbij 0 “geen verandering” is en 10 “extreme 
verandering”? 
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Vervolg LASAI035 
 
- KNEEP8 
In hoeverre heeft deze pijn in de afgelopen 6 maanden uw mogelijkheden veranderd 
uw werk te kunnen uitvoeren (inclusief huishoudelijk werk), op een schaal van 0-10, 
waarbij 0 “geen verandering” is en 10 “extreme verandering”? 
 
- KNEEP9 
Op hoeveel dagen in de afgelopen 6 maanden had u pijn in uw knie(ën)? 

1. Geen enkele dag 
2. 1-30 dagen 
3. 31-89 dagen 
4. 90 dagen of meer  
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- CANCER1 
Heeft u gezwelvorming of kanker of heeft u dat gehad? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- CANCER4 
Bent u voor deze ziekte onder behandeling of controle bij een arts? 
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, specialist kiezen.  

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, bij de specialist 

 
- CANCER5 
Heeft u sinds [datum vorig interview] een gezwel of kanker gehad? 

1. Nee 
2. Ja 

 
Waar zat het gezwel (tumor)? 
(CANCE5A)   Longen 
(CANCE5B)   Borst 
(CANCE5C)   Baarmoeder 
(CANCE5D)   Baarmoederhals 
(CANCE5E)   Darm 
(CANCE5F)   Prostaat 
(CANCE5G)   Keel 
(CANCE5H)   Slokdarm 
(CANCE5I)   Maag 
(CANCE5J)   Bloed 
(CANCE5K)   Huid 
(CANCE5L)   Andere plek, Toelichting: ________(CANCE5M) 
 
- CANCER6 
Heeft u uitzaaiingen gehad of heeft u die nu? 

1. Nee 
2. Ja 
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Vervolg LASAI035 
 
- CANCER6G 
Waar zaten of zitten deze uitzaaiingen? 
(CANCE6A)   Bot 
(CANCE6B)   Lever 
(CANCE6C)   Hersenen 
(CANCE6D)   Longen 
(CANCE6E)   Lymfeklieren 
(CANCE6F)   Andere plek, Toelichting: ________(CANCE6G) 
 
Wat voor behandeling heeft u tegen deze ziekte gehad? 
(CANCE7A)   Operatie 
(CANCE7B)   Medicijnen (chemotherapie, cytostatica, hormonen) 
(CANCE7C)   Bestraling 
(CANCE7D)   Alternatieve geneeswijze (bijv. Moerman dieet) 
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- OTHSI1 
Heeft u andere langdurige ziekten, die ik niet gevraagd heb, het gaat alleen om ziekten 
of problemen die u nu heeft? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- OTHSI2 
(als OTHSI1=ja) Welke ziekte is dat? ……                        

2. Maagzweer of zweer aan de 12-vingerige darm  
3. Ernstige darmstoornissen, langer dan 3 maanden                       
4. Galstenen of galblaasontsteking       
5. Leverziekte of levercirrhose              
6. Breuk (niet van arm of been, maar bijv. liesbreuk of littekenbreuk) 
7. Nierstenen                           
8. Ernstige nierziekte         
9. Chronische blaasontsteking           
10. Prostaatklachten (mannen)               
11. Verzakking (vrouwen)                     
12. Schildklierafwijking                 
13. Rugaandoening van hardnekkige  aard, langer dan 3 maanden, of hernia                         
14. Epilepsie 
15. Duizeligheid met vallen            
16. Migraine 
17. Ernstige huidziekte 
18. Decubitus (doorligwonden) 
19. Allergie 
20. Ernstige gevolgen van een ongeval of valpartij, zoals botbreuken 
21. Andere ernstige gevolgen van een ongeval, zoals brandwonden of 

hersenschudding 
22. Blijvende gevolgen van een operatie zoals verlies van (deel van arm of been, 

kunstmatige uitgang voor urine of ontlasting) 
23. Ziekte van het zenuwstelsel (bijv. multiple sclerose) 
24. Parkinson 
25. Psychische problemen (> 3 maanden) 
26. Anders 

 
- OTHSI4 
Vanaf welke leeftijd heeft u deze ziekte? 

______ jaar 
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Vervolg LASAI035 
 
- OTHSI6 
Bent u voor deze ziekte onder behandeling of controle bij een arts? 
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, specialist kiezen.  

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, bij de specialist 

 
- OTHSI7 
Heeft u nog een andere langdurige ziekte, die ik niet gevraagd heb, het gaat alleen om 
ziekten of problemen die u nu heeft? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- OTHSI8   
(als OTHSI1=ja) Welke ziekte is dat? …… 
zelfde lijst als bij OTHSI2  
 
- OTHSI10 
Vanaf welke leeftijd heeft u deze ziekte? 

______ jaar 
 

- OTHSI12 
Bent u voor deze ziekte onder behandeling of controle bij een arts? 
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, specialist kiezen.  

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, bij de specialist 

 
- HBD1 
Heeft u hoge bloeddruk? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- HBD1A 
Gebruikt u medicijnen tegen hoge bloeddruk? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- HBD2 
Vanaf welke leeftijd heeft u hoge bloeddruk? 

______ jaar 

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


       
 

LASA 035 - Chronic diseases        Main interview (CH)  
        
 
Questionnaire (in Dutch): LASAB035 / LASAC035 / LASAD035 / LASAE035  /  
LAS2B035/ LASAF035 / LASAG035 / LASAH035 / LAS3B035 / LASMB035 / 
LASAI035 / LASAJ035 / LASAK035 
 
 

www.lasa-vu.nl  29-Nov-2021 58 

Vervolg LASAI035 
 
- HBD3 
Bent u voor hoge bloeddruk onder behandeling of controle bij een arts? 
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, specialist kiezen.  

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, bij de specialist 

 
- HTRAUMA  LASA035_headtrauma_quest_nl.pdf 
 
Als vraag HULP1 uit module HU geantwoord is met 1 of 2 én er is in deze module 
minimaal één ziekte gerapporteerd, stel dan de volgende vraag: 
 
- CHOUTD 
U hebt verteld dat u één of meer ziekten hebt. Leidt uw ziekte / leiden uw ziekten ertoe 
dat u minder vaak buiten de deur komt? 

1. Helemaal niet  
2. Af en toe  
3. Meestal 
4. Altijd  

 
Door welke ziekte(n) en/of afwijking(en) wordt dit vooral veroorzaakt? 
(CHOUTD01)  Cara 
(CHOUTD02)  Hart 
(CHOUTD03)  Vaat 
(CHOUTD04)  Suiker 
(CHOUTD05)  Beroerte 
(CHOUTD06)  Incontinentie 
(CHOUTD07)  Gewrichtsslijtage 
(CHOUTD08)  Gewrichtsontsteking 
(CHOUTD09)  Kanker 
(CHOUTD10)  Andere1 
(CHOUTD11)  Andere2 
(CHOUTD12)  Hoge bloeddruk 
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LASAJ035 
 
Ik wil u nu vragen stellen over een aantal ziekten. Het gaat hier alleen 
om ziekten en klachten die tenminste 3 maanden duren, of waarvoor 
mensen lange tijd door een arts moeten worden behandeld of gecontroleerd. 
Het gaat er om dat u van elke ziekte die ik noem, vertelt of u deze 
ziekte nu heeft. 
 
- CARA01  
Heeft u Cara: astma, chronische bronchitis of longemfyseem? 
Interviewer: COPD = chronic obstructive pulmonary disease, chronische bronchitis of 
longemfyseem (='gerekte' of 'versleten' longen). 

1. Nee 
2. Ja 

 
Submodule Cara 
 
CARA01=Nee, bij I-meting Ja, dan komt deze vraag: 
- CARA01B 
U geeft aan dat u deze ziekte nu niet heeft, maar bij de vorige meting stond genoteerd 
dat u deze ziekte wel zou hebben. Klopt het dat u de ziekte niet of niet meer heeft? 

1. Nee, ziekte toch aanwezig  normale doorvragen (CARA02 e.v.) 
2. Ja, ziekte niet meer aanwezig  naar CARA01C 
3. Respondent geeft aan wel klachten te hebben, maar is hier nooit mee naar 

arts geweest  volgende hoofdziekte 
4. Respondent geeft aan wel klachten te hebben, maar volgens arts is ziekte 

niet aanwezig  volgende hoofdziekte 
5. Respondent geeft aan de ziekte nooit gehad te hebben  volgende 

hoofdziekte 
6. Invoerfout interviewer bij huidige meting  normale doorvragen 

 
- CARA01C 
Kunt u mij vertellen sinds welk jaar u de ziekte niet meer heeft? 
____ (jaartal) 
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Vervolg LASAJ035 
 
- CARA01D 
Kunt u mij vertellen waarom u de ziekte niet meer heeft?  

1. Geen last meer, klachten zijn vanzelf overgegaan  normale doorvragen 
(CARA02 e.v.) 

2. Geen last meer, ziekte is onder controle, bijv. m.b.v. medicatie  normale 
doorvragen 

3. Geen last meer, longfunctietest is nu goed  normale doorvragen 
4. Volgens de arts is de ziekte niet meer aanwezig / respondent niet meer 

onder controle van arts  volgende hoofdziekte 
5. Vorige meting klopt niet  volgende hoofdziekte 
6. Overige redenen, nl. ………………. volgende hoofdziekte 
7. Respondent weet het niet  normale doorvragen 

 
CARA01=Nee, bij I-meting ook Nee, maar eerder wel, dan komt deze vraag: 
- CARA01E  
Wat langer geleden, nog voor 2014, is in het interview genoteerd dat u deze ziekte wel 
had. Klopt het dat u voor 2014 de ziekte had? 

1. Nee  volgende hoofdziekte 
2. Ja 

 
- CARA01F  
Kunt u mij vertellen sinds welk jaar u de ziekte niet meer heeft?  
____ (jaartal) 
 
- CARA01G  
Kunt u mij vertellen hoe de ziekte is weggegaan? (na deze vraag  volgende 
hoofdziekte) 

1. Geen last meer, klachten zijn vanzelf overgegaan  
2. Geen last meer, ziekte was onder controle, bijv. m.b.v. medicatie  
3. Geen last meer, longfunctietest was goed 
4. Volgens de arts was de ziekte niet meer aanwezig / respondent niet meer 

onder controle van arts  
5. Vorige meting klopte niet 
6. Overige redenen, nl. ……………… 
7. Respondent weet het niet 

 
Einde Submodule Cara 
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Vervolg LASAJ035 
 
Normale doorvragen 
 
- CARA02 
Vanaf welke leeftijd heeft u deze ziekte? 

______ jaar 
 
- CARA04 
Bent u voor deze ziekte onder behandeling of controle bij een arts? 
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, specialist kiezen.  

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, bij de specialist 

 
- CARA08 
Bent u wel eens kortademig? 

1. Nee 
2. Ja, maar alleen bij flinke inspanning 
3. Ja, bij lichte inspanning 
4. Ja, in rust 

 
- CARA11 
Wordt uw nachtrust wel eens verstoord door deze ziekte? 

1. Helemaal niet 
2. Af en toe 
3. Meestal 
4. Altijd 
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Vervolg LASAJ035 
 
- HART01 
Heeft u een hartziekte of heeft u een hartinfarct gehad? 
Interviewer: ook storingen van het hartritme, hartfalen, of decompensatie, angina 
pectoris, vernauwing van de kransslagader vallen hieronder. 

1. Nee 
2. Ja 

 
Submodule hart 
 
HART01=Nee, bij I-meting Ja, dan komt deze vraag: 
- HART01B 
U geeft aan dat u deze ziekte nu niet heeft, maar bij de vorige meting stond genoteerd 
dat u deze ziekte wel zou hebben. Klopt het dat u de ziekte niet of niet meer heeft? 

1. Nee, ziekte toch aanwezig  normale doorvragen (HART04 e.v.) 
2. Ja, ziekte niet meer aanwezig  naar HART01C 
3. Respondent geeft aan wel klachten te hebben, maar is hier nooit mee naar 

arts geweest  volgende hoofdziekte 
4. Respondent geeft aan wel klachten te hebben, maar volgens arts is ziekte 

niet aanwezig  volgende hoofdziekte 
5. Respondent geeft aan de ziekte nooit gehad te hebben  volgende 

hoofdziekte 
6. Invoerfout interviewer bij huidige meting  normale doorvragen 

 
- HART01C 
Kunt u mij vertellen sinds welk jaar u de ziekte niet meer heeft? 
____ (jaartal) 
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Vervolg LASAJ035 
 
- HART01D 
Kunt u mij vertellen waarom u de ziekte niet meer heeft?  

1. Geen last meer, klachten zijn vanzelf overgegaan  normale doorvragen 
(HART04 e.v.) 

2. Geen last meer, ziekte is onder controle, bijv. m.b.v. medicatie  normale 
doorvragen 

3. Geen last meer, maar nog wel onder controle bij arts hiervoor  normale 
doorvragen 

4. Geen last meer, klachten zijn overgegaan na operatie of verrichting  
(pacemaker/nieuwe hartklep/nieuwe aorta/omleidingen/dotteren/ 
katheterisatie)  volgende hoofdziekte 

5. Volgens de arts is de ziekte niet meer aanwezig / respondent niet meer 
onder controle van arts  volgende hoofdziekte 

6. Vorige meting klopt niet  volgende hoofdziekte 
7. Overige redenen, nl. ………………. volgende hoofdziekte 
8. Respondent weet het niet  normale doorvragen 

 
HART01=Nee, bij I-meting ook Nee, maar eerder wel, dan komt deze vraag: 
- HART01E  
Wat langer geleden, nog voor 2014, is in het interview genoteerd dat u deze ziekte wel 
had. Klopt het dat u voor 2014 de ziekte had? 

1. Nee  volgende hoofdziekte 
2. Ja 
 

- HART01F  
Kunt u mij vertellen sinds welk jaar u de ziekte niet meer heeft?  ____ (jaartal) 
 
- HART01G  
Kunt u mij vertellen hoe de ziekte is weggegaan? (na deze vraag  volgende 
hoofdziekte) 

1. Geen last meer, klachten zijn vanzelf overgegaan  
2. Geen last meer, ziekte was onder controle, bijv. m.b.v. medicatie  
3. Geen last meer, maar nog wel onder controle bij arts hiervoor  
4. Geen last meer, klachten zijn overgegaan na operatie of verrichting  

(pacemaker/nieuwe hartklep/nieuwe aorta/omleidingen/dotteren/ 
katherisatie)  

5. Volgens de arts was de ziekte niet meer aanwezig / respondent niet meer 
onder controle van arts 

6. Vorige meting klopte niet 
7. Overige redenen, nl. ………………. 
8. Respondent weet het niet 

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


       
 

LASA 035 - Chronic diseases        Main interview (CH)  
        
 
Questionnaire (in Dutch): LASAB035 / LASAC035 / LASAD035 / LASAE035  /  
LAS2B035/ LASAF035 / LASAG035 / LASAH035 / LAS3B035 / LASMB035 / 
LASAI035 / LASAJ035 / LASAK035 
 
 

www.lasa-vu.nl  29-Nov-2021 64 

Vervolg LASAJ035 
 
Einde Submodule Hart 
 
Normale doorvragen 
 
- HART04 
Bent u voor deze ziekte onder behandeling of controle bij een arts?  
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, specialist kiezen.  

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, bij de specialist 

 
- HART05 
Heeft u sinds [datum vorig interview] een hartinfarct gehad? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- HART07M / HART07J 
Interviewer, bij meerdere hartinfarcten graag de datum van het eerste hartinfarct 
noteren. 
Wanneer was dat? 

______ maand ______ jaar 
 
- HART10 
Krijgt u bij inspanning wel eens pijn, of een drukkend of onaangenaam gevoel op de 
borst? Bijvoorbeeld als u een trap oploopt, zich haast, of als u tegen de wind in loopt of 
fietst? 

1. Nee 
2. Ja 
3. Dit doe ik niet meer vanwege pijn op de borst 
4. Dit doe ik niet meer vanwege pijn in de benen 
5. Dit doe ik niet meer vanwege kortademigheid 
6. Dit doe ik niet meer vanwege gewrichtsklachten / gewrichtsinvaliditeit 
7. Dit doe ik niet meer vanwege een andere reden 

 
- HART11 
Verdwijnt de druk of pijn binnen 10 minuten wanneer u stilstaat of een tablet onder de 
tong neemt? 

1. Nee 
2. Ja 
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Vervolg LASAJ035 
 
- HART12 
Moet u 's nachts op meer dan 1 kussen slapen vanwege kortademigheid? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- HART15 
Bent u sinds [datum vorig interview] geopereerd aan uw hart of aan de 
kransslagaders? 

     1. Nee 
(HART15A)   2. Ja, klep-operatie/kunstklep 
(HART15B)   3. Ja, bypass/omleiding van de kransslagaders 
(HART15C)   4. Ja, dotterbehandeling (ballonnetje) 
(HART15D)   5. Ja, pacemaker 
(HART15E)   6. Ja, andere operatie 
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Vervolg LASAJ035 
 
- ARTVEI1 
Heeft u afwijkingen of ziekten van de slagaders of bloedvaten in de buik of in de 
benen? Wij bedoelen hier GEEN spataders of trombose mee. 
Interviewer: bijvoorbeeld: aderverkalking, bloedvatvernauwing, verwijding van de 
grote lichaamsslagader, niet spataders of trombose. 

1. Nee 
2. Ja 

 
Submodule Slagaders/bloedvaten 
 
ARTVEI1=Nee, bij I-meting Ja, dan komt deze vraag: 
- ARTVEI1B 
U geeft aan dat u deze ziekte nu niet heeft, maar bij de vorige meting stond genoteerd 
dat u deze ziekte wel zou hebben. Klopt het dat u de ziekte niet of niet meer heeft? 

1. Nee, ziekte toch aanwezig  normale doorvragen (ARTVEI4 e.v.) 
2. Ja, ziekte niet meer aanwezig  naar ARTVEI1C 
3. Respondent geeft aan wel klachten te hebben, maar is hier nooit mee naar 

arts geweest  volgende hoofdziekte 
4. Respondent geeft aan wel klachten te hebben, maar volgens arts is ziekte 

niet aanwezig  volgende hoofdziekte 
5. Respondent geeft aan de ziekte nooit gehad te hebben (er was bijv. sprake 

van spataderen of trombose)  volgende hoofdziekte 
6. Invoerfout interviewer bij huidige meting  normale doorvragen 

 
- ARTVEI1C 
Kunt u mij vertellen sinds welk jaar u de ziekte niet meer heeft? 
____ (jaartal) 
 
- ARTVEI1D 
Kunt u mij vertellen waarom u de ziekte niet meer heeft?  

1. Geen last meer, klachten zijn vanzelf overgegaan  normale doorvragen 
(ARTVEI4 e.v.) 

2. Geen last meer, ziekte is onder controle, bijv. m.b.v. medicatie of 
compressiekousen  normale doorvragen 

3. Geen last meer, klachten zijn overgegaan na operatie (dotteren, stent)   
normale doorvragen 

4. Volgens de arts is de ziekte niet meer aanwezig / respondent niet meer 
onder controle van arts  volgende hoofdziekte 

5. Vorige meting klopt niet  volgende hoofdziekte 
6. Overige redenen, nl. ………………. volgende hoofdziekte 
7. Respondent weet het niet  normale doorvragen 
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Vervolg LASAJ035 
 
ARTVEI1=Nee, bij I-meting ook Nee, maar eerder wel, dan komt deze vraag: 
- ARTVEI01E  
Wat langer geleden, nog voor 2014, is in het interview genoteerd dat u deze ziekte wel 
had. Klopt het dat u voor 2014 de ziekte had? 

1. Nee  volgende hoofdziekte 
2. Ja 

 
- ARTVEI01F 
Kunt u mij vertellen sinds welk jaar u de ziekte niet meer heeft?   
____ (jaartal) 
 
- ARTVEI01G 
Kunt u mij vertellen hoe de ziekte is weggegaan? (na deze vraag  volgende 
hoofdziekte) 

1. Geen last meer, klachten zijn vanzelf overgegaan  
2. Geen last meer, ziekte is onder controle, bijv. m.b.v. medicatie of 

compressiekousen 
3. Geen last meer, klachten zijn overgegaan na operatie (dotteren, stent) 
4. Volgens de arts is de ziekte niet meer aanwezig / respondent niet meer 

onder controle van arts 
5. Vorige meting klopte niet 
6. Overige redenen, nl. ………………. 
7. Respondent weet het niet 

 
Einde Submodule Slagaders/bloedvaten 
 
Normale doorvragen 
 
- ARTVEI4 
Bent u voor deze ziekte onder behandeling of controle bij een arts? 
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, specialist kiezen.  

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, bij de specialist 

 
- ARTVEI5 
Krijgt u bij het lopen wel eens pijn in een of beide kuiten? 

1. Nee 
2. Ja 
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Vervolg LASAJ035 
 
- ARTVEI7 
Verdwijnt deze pijn als u stilstaat? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- ARTVE8 
Bent u sinds [datum vorig interview] geopereerd aan de slagaders in uw buik of in de 
benen? 

      1. Nee 
(ARTVE8A)   2. Ja, broekprothese 
(ARTVE8B)   3. Ja, aan de beenslagaders 
(ARTVE8C)   4. Ja, aan de slagaders in de lies 
(ARTVE8D)   5. Ja, dotterbehandeling 
(ARTVE8E)   6. Ja andere operatie 
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Vervolg LASAJ035 
 
- DIABE01 
Heeft u suikerziekte? 
Interviewer: ook diabetes mellitus, 'suiker'. 

1. Nee 
2. Ja 

 
Submodule Diabetes 
 
DIABE01=Nee, bij I-meting Ja, dan komt deze vraag: 
- DIABE01B 
U geeft aan dat u deze ziekte nu niet heeft, maar bij de vorige meting stond genoteerd 
dat u deze ziekte wel zou hebben. Klopt het dat u de ziekte niet of niet meer heeft? 

1. Nee, ziekte toch aanwezig  normale doorvragen (DIABE02 e.v.) 
2. Ja, ziekte niet meer aanwezig  naar DIABE01C 
3. Respondent geeft aan wel klachten te hebben, maar is hier nooit mee naar 

arts geweest  volgende hoofdziekte 
4. Respondent geeft aan wel klachten te hebben, maar volgens arts is ziekte 

niet aanwezig  volgende hoofdziekte 
5. Respondent geeft aan de ziekte nooit gehad te hebben  volgende 

hoofdziekte 
6. Invoerfout interviewer bij huidige meting  normale doorvragen 

 
- DIABE01C 
Kunt u mij vertellen sinds welk jaar u de ziekte niet meer heeft? 
____ (jaartal) 
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Vervolg LASAJ035 
 
- DIABE01D 
Kunt u mij vertellen waarom u de ziekte niet meer heeft?  

1. Geen suikerziekte meer vanwege gezonder leven (o.a. afvallen), nog wel 
onder controle  normale doorvragen (DIABE02 e.v.) 

2. Geen suikerziekte meer vanwege gezonder leven (o.a. afvallen), niet meer 
onder controle van arts  normale doorvragen 

3. Geen last meer, ziekte is onder controle, bijv. m.b.v. medicatie  normale 
doorvragen 

4. Geen last meer, bloedsuikerwaarden zijn nu goed, geen medicatie meer  
volgende hoofdziekte 

5. Geen last meer, bloedsuikerwaarden zijn nu goed, nog wel medicatie  
normale doorvragen 

6. Geen last meer, slechts eenmaal een afwijkende bloedsuikerwaarde gehad 
 volgende hoofdziekte 

7. Volgens de arts is de ziekte niet meer aanwezig / respondent niet meer 
onder controle van arts  volgende hoofdziekte 

8. Vorige meting klopt niet  volgende hoofdziekte 
9. Overige redenen, nl. ………………. volgende hoofdziekte 
10. Respondent weet het niet  normale doorvragen 

 
DIABE01=Nee, bij I-meting ook Nee, maar eerder wel, dan komt deze vraag: 
- DIABE01E  
Wat langer geleden, nog voor 2014, is in het interview genoteerd dat u deze ziekte wel 
had. Klopt het dat u voor 2014 de ziekte had? 

1. Nee  volgende hoofdziekte 
2. Ja 

 
- DIABE01F 
Kunt u mij vertellen sinds welk jaar u de ziekte niet meer heeft?  
____ (jaartal) 
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Vervolg LASAJ035 
 
- DIABE01G 
Kunt u mij vertellen hoe de ziekte is weggegaan? (na deze vraag  volgende 
hoofdziekte) 

1. Geen suikerziekte meer vanwege gezonder leven (o.a. afvallen), nog wel 
onder controle  

2. Geen suikerziekte meer vanwege gezonder leven (o.a. afvallen), niet meer 
onder controle van arts 

3. Geen last meer, ziekte is onder controle, bijv. m.b.v. medicatie  
4. Geen last meer, bloedsuikerwaarden zijn nu goed, geen medicatie meer  
5. Geen last meer, bloedsuikerwaarden zijn nu goed, nog wel medicatie  
6. Geen last meer, slechts eenmaal een afwijkende bloedsuikerwaarde gehad 
7. Volgens de arts is de ziekte niet meer aanwezig / respondent niet meer 

onder controle van arts 
8. Vorige meting klopt niet 
9. Overige redenen, nl. ………………. 
10. Respondent weet het niet 

 
Einde Submodule Diabetes 
 
Normale doorvragen 
 
- DIABE02 
Vanaf welke leeftijd heeft u deze ziekte? 

______ jaar 
 
 
- DIABE03A 
Welke medicijnen gebruikt u nu voor deze ziekte?  
Interviewer: Meerdere antwoorden mogelijk. 

1. Geen 
2. Injecties met bloedsuiker verlagende medicijnen 
3. Tabletten met bloedsuiker verlagende medicijnen 
4. Pomp met insuline 

 
- DIABE04 
Bent u voor deze ziekte onder behandeling of controle bij een arts? 
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, specialist kiezen. 

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, bij de specialist 

 

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


       
 

LASA 035 - Chronic diseases        Main interview (CH)  
        
 
Questionnaire (in Dutch): LASAB035 / LASAC035 / LASAD035 / LASAE035  /  
LAS2B035/ LASAF035 / LASAG035 / LASAH035 / LAS3B035 / LASMB035 / 
LASAI035 / LASAJ035 / LASAK035 
 
 

www.lasa-vu.nl  29-Nov-2021 72 

Vervolg LASAJ035 
 
- DIABE07 
Krijgt u bij het lopen wel eens pijn in één of beide kuiten? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- DIABE09 
Verdwijnt deze pijn als u stilstaat? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- DIABE11 
Krijgt u bij inspanning wel eens pijn, of een drukkend of onaangenaam gevoel op de 
borst? Bijvoorbeeld als u een trap oploopt, zich haast, of als u tegen de wind in loopt of 
fietst? 

1. Nee 
2. Ja 
3. Dit doe ik niet meer vanwege pijn op de borst 
4. Dit doe ik niet meer vanwege pijn in de benen 
5. Dit doe ik niet meer vanwege kortademigheid 
6. Dit doe ik niet meer vanwege gewrichtsklachten / gewrichtsinvaliditeit 
7. Dit doe ik niet meer vanwege een andere reden 
 

- DIABE12 
Verdwijnt de druk of pijn binnen 10 minuten wanneer u stilstaat? 

1. Nee 
2. Ja 
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Vervolg LASAJ035 
 
- CVA01 
Heeft u wel eens een beroerte of attaque gehad? 
Interviewer: ook hersenbloeding, 'beslag'. 

1. Nee 
2. Ja 

 
Submodule CVA 
 
CVA01=Nee, bij I-meting Ja, dan komt deze vraag: 
- CVA01B 
U geeft aan dat u deze ziekte nu niet heeft, maar bij de vorige meting stond genoteerd 
dat u deze ziekte wel zou hebben. Klopt het dat u de ziekte niet of niet meer heeft? 

1. Nee, ziekte toch aanwezig  normale doorvragen (CVA02A e.v.) 
2. Ja, ziekte niet meer aanwezig  naar CVA01C 
3. Respondent geeft aan wel klachten te hebben, maar is hier nooit mee naar 

arts geweest  volgende hoofdziekte 
4. Respondent geeft aan wel klachten te hebben, maar volgens arts is ziekte 

niet aanwezig  volgende hoofdziekte 
5. Respondent geeft aan de ziekte nooit gehad te hebben (er was bijv. sprake 

van een TIA)  volgende hoofdziekte 
6. Invoerfout interviewer bij huidige meting  normale doorvragen 

 
- CVA01C 
Kunt u mij vertellen sinds welk jaar u de ziekte niet meer heeft?____ (jaartal) 
 
- CVA01D 
Kunt u mij vertellen waarom u de ziekte niet meer heeft?  

1. Geen last meer, klachten zijn vanzelf overgegaan  normale doorvragen 
(CV02A e.v.) 

2. Geen last meer, ziekte is onder controle, bijv. m.b.v. medicatie  normale 
doorvragen 

3. Vorige meting klopt niet  volgende hoofdziekte 
4. Overige redenen, nl. …. volgende hoofdziekte 
5. Respondent weet het niet  normale doorvragen 

 
CVA01=Nee, bij I-meting ook Nee, maar eerder wel, dan komt deze vraag: 
- CVA01E  
Wat langer geleden, nog voor 2014, is in het interview genoteerd dat u deze ziekte wel 
had. Klopt het dat u voor 2014 de ziekte had? 

1. Nee  volgende hoofdziekte 
2. Ja 
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Vervolg LASAJ035 
 
- CVA01F  
Kunt u mij vertellen sinds welk jaar u de ziekte niet meer heeft?  
____ (jaartal) 
 
- CVA01G  
Kunt u mij vertellen hoe de ziekte is weggegaan? (na deze vraag  volgende 
hoofdziekte) 

1. Geen last meer, klachten zijn vanzelf overgegaan  
2. Geen last meer, ziekte was onder controle, bijv. m.b.v. medicatie  
3. Vorige meting klopte niet 
4. Overige redenen, nl. ……………… 
5. Respondent weet het niet 

 
Einde Submodule CVA 
 
Normale doorvragen 
 
- CVA02A 
Heeft u sinds [datum vorig interview] een beroerte gehad? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- CVA03M, CVA03J (bij één keer) 
In welke maand/welk jaar was dat was dat (bij één keer), wanneer was de eerste keer, 
wanneer was de laatste keer (bij meer dan één keer)? 
Interviewer, bij meerdere CVA’s  graag de datum van het eerste CVA noteren 
____ (jaartal) 

 
- CVA03M, CVA03J 
Wanneer was dat? 

______ maand ______ jaar 
 
- CVA07 
Bent u voor deze ziekte onder behandeling of controle bij een arts? 
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, specialist kiezen. 

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, bij de specialist 
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Vervolg LASAJ035 
 
- INCON9 
Veel ouderen hebben last van onvrijwillig urineverlies. Sommige mensen hebben 
urineverlies tijdens bijvoorbeeld lichaamsbeweging, anderen hebben een 
onweerstaanbare aandrang om te plassen. Denkt u bij de volgende vragen aan uw 
ervaring tijdens de afgelopen maand.  
Hoe vaak heeft u de afgelopen maand ongewild urine verloren bij lichamelijke 
inspanning, bijvoorbeeld bij tillen, hoesten, niezen of lachen? 

0. geen antwoord 
1. niet van toepassing, ik heb een stoma of katheter of iets anders,  nl … 
2. 2 keer per maand of minder vaak 
3. 3-4 keer per maand 
4. een paar keer per maand 
5. dagelijks 

 
- INCON10 
Hoe vaak heeft u de afgelopen maand een zo'n sterke aandrang om te plassen 
gevoeld dat het onmogelijk was om op tijd het toilet te bereiken? 

0. geen antwoord 
1. niet van toepassing, ik heb een stoma of katheter of iets anders,  nl … 
2. 2 keer per maand of minder vaak 
3. 3-4 keer per maand 
4. een paar keer per maand 
5. dagelijks 
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Vervolg LASAJ035 
 
- RHEUM01 
Heeft u gewrichtsslijtage of artrose in één of meer van uw gewrichten?  

Interviewer: het gaat hier om slijtage niet om reuma. 
1. Nee 
2. Ja 

 
Submodule Artrose 
 
RHEUM01=Nee, bij I-meting Ja, dan komt deze vraag: 
- RHEUM01B 
U geeft aan dat u deze ziekte nu niet heeft, maar bij de vorige meting stond genoteerd 
dat u deze ziekte wel zou hebben. Klopt het dat u de ziekte niet of niet meer heeft? 

1. Nee, ziekte toch aanwezig  normale doorvragen (RHEUM02 e.v.) 
2. Ja, ziekte niet meer aanwezig  naar RHEUM01C 
3. Respondent geeft aan wel klachten te hebben, maar is hier nooit mee naar 

arts geweest  volgende hoofdziekte 
4. Respondent geeft aan wel klachten te hebben, maar volgens arts is ziekte 

niet aanwezig  volgende hoofdziekte 
5. Respondent geeft aan de ziekte nooit gehad te hebben (bleek iets anders te 

zijn, bijv. een ontsteking)   volgende hoofdziekte 
6. Invoerfout interviewer bij huidige meting  normale doorvragen 

 
- RHEUM01C 
Kunt u mij vertellen sinds welk jaar u de ziekte niet meer heeft? 
____ (jaartal) 
 
- RHEUM01D 
Kunt u mij vertellen waarom u de ziekte niet meer heeft?  

1. Geen last meer, klachten zijn vanzelf overgegaan  normale doorvragen 
(RHEUM02 e.v.) 

2. Geen last meer, ziekte is onder controle, bijv. m.b.v. medicatie / spuit of door 
het doen van oefeningen  normale doorvragen 

3. Geen last meer, klachten zijn overgegaan na gewrichtsvervangende 
operatie  normale doorvragen 

4. Volgens de arts is de ziekte niet meer aanwezig / respondent niet meer 
onder controle van arts  volgende hoofdziekte 

5. Vorige meting klopt niet  volgende hoofdziekte 
6. Overige redenen, nl. …. volgende hoofdziekte 
7. Respondent weet het niet  normale doorvragen 
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Vervolg LASAJ035 
 
RHEUM01=Nee, bij I-meting ook Nee, maar eerder wel, dan komt deze vraag: 
- RHEUM01E  
Wat langer geleden, nog voor 2014, is in het interview genoteerd dat u deze ziekte wel 
had. Klopt het dat u voor 2014 de ziekte had? 

1. Nee  volgende hoofdziekte 
2. 2. Ja 

 
- RHEUM01F  
Kunt u mij vertellen sinds welk jaar u de ziekte niet meer heeft?  
____ (jaartal) 
 
- RHEUM01G  
Kunt u mij vertellen hoe de ziekte is weggegaan? (na deze vraag  volgende 
hoofdziekte) 

1. Geen last meer, klachten zijn vanzelf overgegaan  
2. Geen last meer, ziekte is onder controle, bijv. m.b.v. medicatie / spuit of door 

het doen van oefeningen  
3. Geen last meer, klachten zijn overgegaan na gewrichtsvervangende 

operatie  
4. Volgens de arts was de ziekte niet meer aanwezig / respondent niet meer 

onder controle van arts  
5. Vorige meting klopt niet 
6. Overige redenen, nl. ……………… 
7. Respondent weet het niet 

 
Einde Submodule Artrose 
 
- RHEUM02 
Heeft u gewrichtsontsteking, d.w.z. chronische reuma of reumatoïde artritis? 
Interviewer: het gaat hier om echte reuma, dus geen artrose, jicht of spierreuma 

1. Nee 
2. Ja 
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Vervolg LASAJ035 
 
Submodule Reuma 
 
RHEUM02=Nee, bij I-meting Ja, dan komt deze vraag: 
- RHEUM02B 
U geeft aan dat u deze ziekte nu niet heeft, maar bij de vorige meting stond genoteerd 
dat u deze ziekte wel zou hebben. Klopt het dat u de ziekte niet of niet meer heeft? 

1. Nee, ziekte toch aanwezig  normale doorvragen (RHEUM04 e.v.) 
2. Ja, ziekte niet meer aanwezig  naar RHEUM02C 
3. Respondent geeft aan wel klachten te hebben, maar is hier nooit mee naar 

arts geweest  volgende hoofdziekte 
4. Respondent geeft aan wel klachten te hebben, maar volgens arts is ziekte 

niet aanwezig  volgende hoofdziekte 
5. Respondent geeft aan de ziekte nooit gehad te hebben (bleek artrose zijn)   

volgende hoofdziekte 
6. Respondent geeft aan de ziekte nooit gehad te hebben  (bleek iets anders te 

zijn dan reuma of artrose, bijv. jicht)  volgende hoofdziekte 
7. Invoerfout interviewer bij huidige meting  normale doorvragen 

 
- RHEUM02C 
Kunt u mij vertellen sinds welk jaar u de ziekte niet meer heeft? 
____ (jaartal) 
 
- RHEUM02D 
Kunt u mij vertellen waarom u de ziekte niet meer heeft?  

1. Geen last meer, klachten zijn vanzelf overgegaan  normale doorvragen 
(RHEUM04 e.v.) 

2. Geen last meer, ziekte is onder controle, bijv. m.b.v. medicatie / spuit of door 
het doen van oefeningen  normale doorvragen 

3. Volgens de arts is de ziekte niet meer aanwezig / respondent niet meer 
onder controle van arts  volgende hoofdziekte 

4. Vorige meting klopt niet  volgende hoofdziekte 
5. Overige redenen, nl. ………………. volgende hoofdziekte 
6. Respondent weet het niet  normale doorvragen 

 
 
RHEUM02=Nee, bij I-meting ook Nee, maar eerder wel, dan komt deze vraag: 
- RHEUM02E  
Wat langer geleden, nog voor 2014, is in het interview genoteerd dat u deze ziekte wel 
had. Klopt het dat u voor 2014 de ziekte had? 

1. Nee  volgende hoofdziekte 
2. 2. Ja 
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Vervolg LASAJ035 
 
- RHEUM02F  
Kunt u mij vertellen sinds welk jaar u de ziekte niet meer heeft?  
____ (jaartal) 
 
- RHEUM02G  
Kunt u mij vertellen hoe de ziekte is weggegaan? (na deze vraag  volgende 
hoofdziekte) 

1. Geen last meer, klachten zijn vanzelf overgegaan  
2. Geen last meer, ziekte is onder controle, bijv. m.b.v. medicatie / spuit of door 

het doen van oefeningen  
3. Volgens de arts was de ziekte niet meer aanwezig / respondent niet meer 

onder controle van arts  
4. Vorige meting klopt niet 
5. Overige redenen, nl. ……………… 
6. Respondent weet het niet 

 
Einde Submodule Reuma 
 
Normale doorvragen 
 
- RHEUM04 
Gebruikt u medicijnen tegen artrose of reuma? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- RHEUM05 
Bent u voor deze ziekte onder behandeling of controle bij een arts? 
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, specialist kiezen.  

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, bij de specialist 

 
- RHEUM06 
Heeft u pijn gehad in één of meerdere gewrichten tijdens de meeste dagen van de 
afgelopen 3 maanden? 

1. Nee 
2. Ja 
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Vervolg LASAJ035 
 
- RHEUM07 
Zijn één of meerdere gewrichten 's ochtends bij het opstaan uit bed stijf geweest 
tijdens de meeste dagen van de afgelopen 3 maanden? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- RHEUM08 
Heeft u zwelling bemerkt van één of meerdere gewrichten tijdens de meeste dagen 
van de afgelopen maand? 

1. Nee 
2. Ja 
 

Nu volgt er een lijst met gewrichten, waar mensen gewrichtsklachten kunnen hebben. 
Wilt u bij elk gewricht vertellen of u daar klachten heeft. U kunt steeds met nee dan wel 
ja antwoorden. 
 
(RHEUM8A)   vingers 
(RHEUM8B)   hand/pols 
(RHEUM8C)   elleboog 
(RHEUM8D)   schouders 
(RHEUM8E)   tenen 
(RHEUM8F)   voet/enkel 
(RHEUM8G)   knie 
(RHEUM8H)   heup 
(RHEUM8I)   nek 
(RHEUM8J)   rug 
 
- RHEUM09 
Bent u sinds [datum vorig interview] geopereerd aan uw gewrichten? 

1. Nee 
2. Ja 
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Vervolg LASAJ035 
 
Indien RHEUM09=ja: 
Nu volgt er een lijst met gewrichten, waar mensen aan geopereerd kunnen zijn. Wilt u 
bij elk gewricht vertellen of u daaraan geopereerd bent. U kunt steeds met nee dan wel 
ja antwoorden. 
(RHEUM9A)   vingers 
(RHEUM9B)   hand/pols 
(RHEUM9C)   elleboog 
(RHEUM9D)   schouders 
(RHEUM9E)   tenen 
(RHEUM9F)   voet/enkel 
(RHEUM9G)   knie 
(RHEUM9H)   heup 
(RHEUM9I)   nek 
(RHEUM9J)   rug 
 
- RHEUM10A, RHEUM10A2, RHEUM10A3 
Heeft u sinds [datum vorige interview] een gewricht vervangende operatie gehad?  

1. Nee 
2. ja    

 
 Welk(e) 

gewricht(en)? 
 
 

Welke zijde? 
(Rechts, links, 
beide) 
 

Welk(e) ja(a)r(en)? 
 
 
 

Reden(en)? 
 
 
 

1. RH10_1J RH10_1S 
RH10_1Y1, 
RH10_1Y2 

RH10_1R 

2. RH10_2J RH10_2S 
RH10_2Y1, 
RH10_2Y2 

RH10_2R 

3. RH10_3J RH10_3S 
RH10_3Y1, 
RH10_3Y2 

RH10_3R 

 
- RHEUM12 
OBSERVATIE 

1. Respondent heeft duidelijk reumatische handen 
2. Er is geen reumatiek te zien aan de handen 
3. Goede observatie is niet mogelijk 

 
  

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


       
 

LASA 035 - Chronic diseases        Main interview (CH)  
        
 
Questionnaire (in Dutch): LASAB035 / LASAC035 / LASAD035 / LASAE035  /  
LAS2B035/ LASAF035 / LASAG035 / LASAH035 / LAS3B035 / LASMB035 / 
LASAI035 / LASAJ035 / LASAK035 
 
 

www.lasa-vu.nl  29-Nov-2021 82 

Vervolg LASAJ035 
 
- KNEEP1 
Heeft u knie-pijn ervaren in de afgelopen 6 maanden? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- KNEEP2 
Hoe zou u de pijn aan uw knie(ën) op dit moment beoordelen op een schaal van 0-
10, waarbij 0 “geen pijn” is en 10 “de ergst voorstelbare pijn”? 
 
- KNEEP3 
Hoe erg was de ergste pijn aan uw knie(ën) in de afgelopen 6 maanden, op een 
schaal van 0-10, waarbij 0 “geen pijn” is en 10 “de ergst voorstelbare pijn”? 
 
- KNEEP4 
Hoe erg was de pijn aan uw knie(ën) gemiddeld over de afgelopen 6 maanden, op 
een schaal van 0-10, waarbij 0 “geen pijn” is en 10 “de ergst voorstelbare pijn”? 
 
- KNEEP5 
Op hoeveel dagen in de afgelopen 6 maanden heeft u uw normale bezigheden 
(werk, studie, huishouden) niet kunnen uitvoeren vanwege deze pijn aan uw knie(ën) 

1. 0-6 dagen 
2. 7-14 dagen 
3. 15-30 dagen 
4. 31 dagen of meer 

 
- KNEEP6 
In hoeverre heeft deze pijn aan uw knie(ën) u in de afgelopen 6 maanden belemmerd 
in uw dagelijkse activiteiten, op een schaal van 0-10, waarbij 0 “geen belemmering” 
is en 10 “niet in staat activiteiten voort te zetten”? 
 
- KNEEP7 
In hoeverre heeft deze pijn aan uw knie(ën) in de afgelopen 6 maanden uw 
mogelijkheden veranderd deel te kunnen nemen aan recreatieve, sociale en familie-
activiteiten, op een schaal van 0-10, waarbij 0 “geen verandering” is en 10 “extreme 
verandering”? 
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Vervolg LASAJ035 
 
- KNEEP8 
In hoeverre heeft deze pijn in de afgelopen 6 maanden uw mogelijkheden veranderd 
uw werk te kunnen uitvoeren (inclusief huishoudelijk werk), op een schaal van 0-10, 
waarbij 0 “geen verandering” is en 10 “extreme verandering”? 

 
- KNEEP9 
Op hoeveel dagen in de afgelopen 6 maanden had u pijn in uw knie(ën)? 

1. Geen enkele dag 
2. 1-30 dagen 
3. 31-89 dagen 
4. 90 dagen of meer  
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Vervolg LASAJ035 
 
- CANCER1 
Heeft u gezwelvorming of kanker of heeft u dat gehad? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- CANCE1x  
Wat was de aard van de tumor of zwelling? 

1. Goedaardig (benigne)  volgende hoofdziekte 
2. Kwaadaardig (maligne) 
3. Onbekend 

 
Submodule Kanker 
 
CANCER1(x) =Geen kwaadaardig gezwel, bij I-meting Ja, dan komt deze vraag: 
- CANCER1B 
U geeft aan dat u deze ziekte nu niet heeft, maar bij de vorige meting stond genoteerd 
dat u deze ziekte wel zou hebben. Klopt het dat u de ziekte niet of niet meer heeft? 

1. Nee, ziekte toch aanwezig  normale doorvragen (CANCE1x e.v.) 
2. Ja, ziekte niet meer aanwezig  naar CANCER1C 
3. Respondent geeft aan wel klachten te hebben, maar is hier nooit mee naar 

arts geweest  volgende hoofdziekte 
4. Respondent geeft aan wel klachten te hebben, maar volgens arts is ziekte 

niet aanwezig  volgende hoofdziekte 
5. Respondent geeft aan de ziekte nooit gehad te hebben (was goedaardig/ was 

iets anders, bijv. een onschuldige bult)  volgende hoofdziekte 
6. Invoerfout interviewer bij huidige meting  normale doorvragen 

 
- CANCER1C 
Kunt u mij vertellen sinds welk jaar u de ziekte niet meer heeft?  ____ (jaartal) 
 
- CANCER1D 
Kunt u mij vertellen waarom u de ziekte niet meer heeft?  

1. Respondent is genezen verklaard / was langer dan 5 jaar geleden  
normale doorvragen (CANCE1x e.v.) 

2. Respondent is nog onder controle, maar wordt verder niet behandeld  
normale doorvragen 

3. Volgens de arts is de ziekte niet meer aanwezig / respondent niet meer 
onder controle van arts  volgende hoofdziekte 

4. Vorige meting klopt niet  volgende hoofdziekte 
5. Overige redenen, nl. ………………. volgende hoofdziekte 
6. Respondent weet het niet  normale doorvragen 
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Vervolg LASAJ035 
 
CANCER1(x) =Geen kwaadaardig gezwel, bij I-meting ook Nee, maar eerder wel, dan 
komt deze vraag: 
- CANCER1E  
Wat langer geleden, nog voor 2014, is in het interview genoteerd dat u deze ziekte wel 
had. Klopt het dat u voor 2014 de ziekte had? 

1. Nee  volgende hoofdziekte 
2. Ja 

 
- CANCER1F 
Kunt u mij vertellen sinds welk jaar u de ziekte niet meer heeft?  ____ (jaartal) 
 
- CANCER1G 
Kunt u mij vertellen hoe de ziekte is weggegaan? (na deze vraag  volgende 
hoofdziekte) 

1. Respondent is genezen verklaard / was langer dan 5 jaar geleden 
2. Respondent is nog onder controle, maar wordt verder niet behandeld 
3. Volgens de arts is de ziekte niet meer aanwezig / respondent niet meer 

onder controle van arts 
4. Vorige meting klopt niet 
5. Overige redenen, nl. ………………. 
6. Respondent weet het niet 

 
Einde Submodule Kanker 
 
Normale doorvragen 
 
- CANCER4 
Bent u voor deze ziekte onder behandeling of controle bij een arts? 
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, specialist kiezen.  

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, bij de specialist 

 
- CANCER5 
Heeft u sinds [datum vorig interview] een gezwel of kanker gehad? 

1. Nee 
2. Ja 
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- CANCE5x  
Wat was de aard van de tumor of zwelling? 

1. Goedaardig (benigne)  volgende hoofdziekte 
2. Kwaadaardig (maligne) 
3. Onbekend 

 
Waar zat het gezwel (tumor)? 
(CANCE5A)   Longen 
(CANCE5B)   Borst 
(CANCE5C)   Baarmoeder 
(CANCE5D)   Baarmoederhals 
(CANCE5E)   Darm 
(CANCE5F)   Prostaat 
(CANCE5G)   Keel 
(CANCE5H)   Slokdarm 
(CANCE5I)   Maag 
(CANCE5J)   Bloed 
(CANCE5K)   Huid 
(CANCE5L)   Andere plek, Toelichting: ________(CANCE5M) 
 
- CANCER6 
Heeft u uitzaaiingen gehad of heeft u die nu? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- CANCER6G 
Waar zaten of zitten deze uitzaaiingen? 
(CANCE6A)   Bot 
(CANCE6B)   Lever 
(CANCE6C)   Hersenen 
(CANCE6D)   Longen 
(CANCE6E)   Lymfeklieren 
(CANCE6F)   Andere plek, Toelichting: ________(CANCE6G) 
 
Wat voor behandeling heeft u tegen deze ziekte gehad? 
(CANCE7A)   Operatie 
(CANCE7B)   Medicijnen (chemotherapie, cytostatica, hormonen) 
(CANCE7C)   Bestraling 
(CANCE7D)   Alternatieve geneeswijze (bijv. Moerman dieet) 
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- OTHSI1 
Heeft u andere langdurige ziekten, die ik niet gevraagd heb, het gaat alleen om ziekten 
of problemen die u nu heeft? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- OTHSI2 
(als OTHSI1=ja) Welke ziekte is dat? ……                        

2. Maagzweer of zweer aan de 12-vingerige darm  
3. Ernstige darmstoornissen, langer dan 3 maanden                       
4. Galstenen of galblaasontsteking       
5. Leverziekte of levercirrhose              
6. Breuk (niet van arm of been, maar bijv. liesbreuk of littekenbreuk) 
7. Nierstenen                           
8. Ernstige nierziekte         
9. Chronische blaasontsteking           
10. Prostaatklachten (mannen)               
11. Verzakking (vrouwen)                     
12. Schildklierafwijking                 
13. Rugaandoening van hardnekkige  aard, langer dan 3 maanden, of hernia                         
14. Epilepsie 
15. Duizeligheid met vallen            
16. Migraine 
17. Ernstige huidziekte 
18. Decubitus (doorligwonden) 
19. Allergie 
20. Ernstige gevolgen van een ongeval of valpartij, zoals botbreuken 
21. Andere ernstige gevolgen van een ongeval, zoals brandwonden of 

hersenschudding 
22. Blijvende gevolgen van een operatie zoals verlies van (deel van arm of been, 

kunstmatige uitgang voor urine of ontlasting) 
23. Ziekte van het zenuwstelsel (bijv. multiple sclerose) 
24. Parkinson 
25. Psychische problemen (> 3 maanden) 
26. Anders 

 
- OTHSI4 
Vanaf welke leeftijd heeft u deze ziekte? 

______ jaar 
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- OTHSI6 
Bent u voor deze ziekte onder behandeling of controle bij een arts? 
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, specialist kiezen.  

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, bij de specialist 

 
- OTHSI7 
Heeft u nog een andere langdurige ziekte, die ik niet gevraagd heb, het gaat alleen om 
ziekten of problemen die u nu heeft? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- OTHSI8   
(als OTHSI1=ja) Welke ziekte is dat? …… 
zelfde lijst als bij OTHSI2  
 
- OTHSI10 
Vanaf welke leeftijd heeft u deze ziekte? 

______ jaar 
 

- OTHSI12 
Bent u voor deze ziekte onder behandeling of controle bij een arts? 
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, specialist kiezen.  

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, bij de specialist 

 
- HBD1 
Heeft u hoge bloeddruk? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- HBD1A 
Gebruikt u medicijnen tegen hoge bloeddruk? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- HBD2 
Vanaf welke leeftijd heeft u hoge bloeddruk? 

______ jaar 
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- HBD3 
Bent u voor hoge bloeddruk onder behandeling of controle bij een arts? 
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, specialist kiezen.  

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, bij de specialist 

 
- HTRAUMA  LASA035_headtrauma_quest_nl.pdf 
 
Er is in deze module minimaal één ziekte gerapporteerd,  
stel dan de volgende vraag: 
 
- CHOUTD 
U hebt verteld dat u één of meer ziekten hebt. Leidt uw ziekte / leiden uw ziekten ertoe 
dat u minder vaak buiten de deur komt? 

1. Helemaal niet  
2. Af en toe  
3. Meestal 
4. Altijd  

 
Door welke ziekte(n) en/of afwijking(en) wordt dit vooral veroorzaakt? 
(CHOUTD01)  Cara 
(CHOUTD02)  Hart 
(CHOUTD03)  Vaat 
(CHOUTD04)  Suiker 
(CHOUTD05)  Beroerte 
(CHOUTD06)  Incontinentie 
(CHOUTD07)  Gewrichtsslijtage 
(CHOUTD08)  Gewrichtsontsteking 
(CHOUTD09)  Kanker 
(CHOUTD10)  Andere1 
(CHOUTD11)  Andere2 
(CHOUTD12)  Hoge bloeddruk 
 
Wanneer hier een ziekte genoemd wordt die eerder ontkend werd, terug naar 
die ziekte en alle vragen erover stellen. 
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Ik wil u nu vragen stellen over een aantal ziekten. Het gaat hier alleen 
om ziekten en klachten die tenminste 3 maanden duren, of waarvoor 
men lange tijd door een arts moet worden behandeld of gecontroleerd. 
Het gaat er om dat u van elke ziekte die ik noem, vertelt of u deze 
ziekte nu heeft. 
Int.: bij sommige ziekten staan andere namen voor die ziekte genoemd. 

Het is niet de bedoeling dat die voorgelezen worden. 

Als een respondent bij de ziekte een andere naam noemt kunt u 

hieraan zien dat het om de gevraagde ziekte gaat en dus ja invoeren. 

Het is mogelijk dat de respondent NU meldt deze ziekte NIET te hebben 

maar dat de computer aangeeft dat de respondent in het vorige interview 

WEL deze ziekte heeft gemeld. 

Als de computer dit aangeeft kan dat betekenen dat de respondent dit ook 

daadwerkelijk heeft gemeld OF dat de onderzoekers dit hebben vastgesteld 

aan de hand van de antwoorden die de respondent toen heeft gegeven. 

Probeer daarom VOORDAT u NEE invoert erachter te komen of de respondent 

toch misschien WEL deze ziekte heeft en er vragen over wil beantwoorden. 

 
- CARA01  
Heeft u Cara: astma, chronische bronchitis of longemfyseem? 
Interviewer: COPD = chronic obstructive pulmonary disease, chronische bronchitis of 
longemfyseem (='gerekte' of 'versleten' longen). 

1. Nee  Submodule Cara 
2. Ja  CARA02 

 
Submodule Cara 
 
Als CARA01=Nee, maar bij J-meting Ja, dan komt vraag CARA01B, anders naar 
volgende hoofdziekte: 
 
- CARA01B 
U geeft aan dat u deze ziekte nu niet heeft, maar bij de vorige meting stond genoteerd 
dat u deze ziekte wel zou hebben. Klopt het dat u de ziekte niet of niet meer heeft? 

1. Nee, ziekte toch aanwezig  Normale doorvragen, vanaf CARA04 
2. Ja, ziekte niet meer aanwezig  naar CARA01C 
3. Respondent geeft aan wel klachten te hebben, maar is hier nooit mee naar 

arts geweest  Volgende hoofdziekte 
4. Respondent geeft aan wel klachten te hebben, maar volgens arts is ziekte 

niet aanwezig  Volgende hoofdziekte 
5. Respondent geeft aan de ziekte nooit gehad te hebben  Volgende 

hoofdziekte 
6. Invoerfout interviewer bij huidige meting  Normale doorvragen 
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- CARA01C 
Kunt u mij vertellen sinds welk jaar u de ziekte niet meer heeft? 
____ (jaartal) 
 
- CARA01D 
Kunt u mij vertellen waarom u de ziekte niet meer heeft?  

1. Geen last meer, klachten zijn vanzelf overgegaan  normale doorvragen 
(CARA02 e.v.) 

2. Geen last meer, ziekte is onder controle, bijv. m.b.v. medicatie  normale 
doorvragen 

3. Geen last meer, longfunctietest is nu goed  normale doorvragen 
4. Volgens de arts is de ziekte niet meer aanwezig / respondent niet meer 

onder controle van arts      volgende hoofdziekte 
5. Vorige meting klopt niet     volgende hoofdziekte 
6. Overige redenen, nl. ……. volgende hoofdziekte 
7. Respondent weet het niet  normale doorvragen 

 
Eind Submodule Cara 
 
Normale doorvragen 
 
- CARA02 
Vanaf welke leeftijd heeft u deze ziekte?  
______ jaar 
 
- CARA04 
Bent u voor deze ziekte onder behandeling of controle bij een arts? 
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, specialist kiezen.  

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, bij de specialist 

 
- CARA08 
Bent u wel eens kortademig? 

1. Nee 
2. Ja, maar alleen bij flinke inspanning 
3. Ja, bij lichte inspanning 
4. Ja, in rust 
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- CARA11 
Wordt uw nachtrust wel eens verstoord door deze ziekte? 

1. Helemaal niet 
2. Af en toe 
3. Meestal 
4. Altijd 

 
- HART01 
Heeft u een hartziekte of heeft u een hartinfarct gehad? 
Interviewer: ook storingen van het hartritme, hartfalen, of decompensatie, angina 
pectoris, vernauwing van de kransslagader vallen hieronder. 

1. Nee 
2. Ja 

 
Submodule hart 
 
HART01=Nee, bij J-meting Ja, dan komt deze vraag: 
- HART01B 
U geeft aan dat u deze ziekte nu niet heeft, maar bij de vorige meting stond genoteerd 
dat u deze ziekte wel zou hebben. Klopt het dat u de ziekte niet of niet meer heeft? 

1. Nee, ziekte toch aanwezig  normale doorvragen (HART04 e.v.) 
2. Ja, ziekte niet meer aanwezig  naar HART01C 
3. Respondent geeft aan wel klachten te hebben, maar is hier nooit mee naar 

arts geweest  volgende hoofdziekte 
4. Respondent geeft aan wel klachten te hebben, maar volgens arts is ziekte 

niet aanwezig  volgende hoofdziekte 
5. Respondent geeft aan de ziekte nooit gehad te hebben  volgende 

hoofdziekte 
6. Invoerfout interviewer bij huidige meting  normale doorvragen 

 
- HART01C 
Kunt u mij vertellen sinds welk jaar u de ziekte niet meer heeft? 
____ (jaartal) 
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- HART01D 
Kunt u mij vertellen waarom u de ziekte niet meer heeft?  

1. Geen last meer, klachten zijn vanzelf overgegaan  HART04 
2. Geen last meer, ziekte is onder controle, bijv. m.b.v. medicatie  HART04 
3. Geen last meer, maar nog wel onder controle bij arts hiervoor  HART04 
4. Geen last meer, klachten zijn overgegaan na operatie of verrichting  

(pacemaker/nieuwe hartklep/nieuwe aorta/omleidingen/dotteren/ 
katheterisatie)  HART04 

5. Volgens de arts is de ziekte niet meer aanwezig / respondent niet meer 
onder controle van arts  volgende hoofdziekte 

6. Vorige meting klopt niet  volgende hoofdziekte 
7. Overige redenen, nl. …. volgende hoofdziekte 
8. Respondent weet het niet  HART04 

 
Einde Submodule Hart 
 
Normale doorvragen 
 
- HART02 
Vanaf welke leeftijd heeft u deze ziekte? 
____ jaar 
 
- HART04 
Bent u voor deze ziekte onder behandeling of controle bij een arts?  
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, specialist kiezen.  

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, bij de specialist 

 
- HART05 
Heeft u sinds [vorig interview] een hartinfarct gehad? 

1. Nee 
2. Ja 
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\- HART10 
Krijgt u bij inspanning wel eens pijn, of een drukkend of onaangenaam gevoel op de 
borst? Bijvoorbeeld als u een trap oploopt, zich haast, of als u tegen de wind in loopt of 
fietst? 

1. Nee 
2. Ja 
3. Dit doe ik niet meer vanwege pijn op de borst 
4. Dit doe ik niet meer vanwege pijn in de benen 
5. Dit doe ik niet meer vanwege kortademigheid 
6. Dit doe ik niet meer vanwege gewrichtsklachten / gewrichtsinvaliditeit 
7. Dit doe ik niet meer vanwege een andere reden 

 
- HART11 
Verdwijnt de druk of pijn binnen 10 minuten wanneer u stilstaat of een tablet of spray 
onder de tong neemt? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- HART12 
Moet u 's nachts op meer dan 1 kussen slapen vanwege kortademigheid? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- HART14 
Heeft u ’s avonds vaak dikke enkels, voeten of benen? 

1. Nee, en ik heb geen steunkousen  
2. Nee, want ik heb steunkousen 
3. Ja 

 
HART15 
Bent u sinds [datum vorig interview] geopereerd of heeft u een andere behandeling 
ondergaan aan uw hart of aan de kransslagaders, zoals een dotterbehandeling? 
(Interviewer: meer dan één antwoord mogelijk) 

     1. Nee 
(HART15A)   2. Ja, klep-operatie/kunstklep 
(HART15B)   3. Ja, bypass/omleiding van de kransslagaders 
(HART15C)   4. Ja, stent of dotterbehandeling (ballonnetje) 
(HART15D)   5. Ja, pacemaker 
(HART15E)   6. Ja, andere operatie 
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- ARTVEI1 
Heeft u afwijkingen of ziekten van de slagaders of bloedvaten in de buik of in de 
benen? Wij bedoelen hier GEEN spataders of trombose mee. 
Interviewer: bijvoorbeeld: aderverkalking, bloedvatvernauwing, verwijding van de 
grote lichaamsslagader, etalagebenen, niet: spataders of trombose. 

1. Nee 
2. Ja 

 
Submodule Slagaders/bloedvaten 
 
ARTVEI1=Nee, bij J-meting Ja, dan komt deze vraag: 
- ARTVEI1B 
U geeft aan dat u deze ziekte nu niet heeft, maar bij de vorige meting stond genoteerd 
dat u deze ziekte wel zou hebben. Klopt het dat u de ziekte niet of niet meer heeft? 

1. Nee, ziekte toch aanwezig  normale doorvragen (ARTVEI4 e.v.) 
2. Ja, ziekte niet meer aanwezig  naar ARTVEI1C 
3. Respondent geeft aan wel klachten te hebben, maar is hier nooit mee naar 

arts geweest  volgende hoofdziekte 
4. Respondent geeft aan wel klachten te hebben, maar volgens arts is ziekte 

niet aanwezig  volgende hoofdziekte 
5. Respondent geeft aan de ziekte nooit gehad te hebben (er was bijv. sprake 

van spataderen of trombose)  volgende hoofdziekte 
6. Invoerfout interviewer bij huidige meting  normale doorvragen 

 
- ARTVEI1C 
Kunt u mij vertellen sinds welk jaar u de ziekte niet meer heeft? 
____ (jaartal) 
 
- ARTVEI1D 
Kunt u mij vertellen waarom u de ziekte niet meer heeft?  

1. Geen last meer, klachten zijn vanzelf overgegaan  normale doorvragen  
2. Geen last meer, ziekte is onder controle, bijv. m.b.v. medicatie of 

compressiekousen  normale doorvragen 
3. Geen last meer, klachten zijn overgegaan na operatie (dotteren, stent)   

 normale doorvragen 
4. Volgens de arts is de ziekte niet meer aanwezig / respondent niet meer 

onder controle van arts  volgende hoofdziekte 
5. Vorige meting klopt niet  volgende hoofdziekte 
6. Overige redenen, nl. …. volgende hoofdziekte 
7. Respondent weet het niet  normale doorvragen 
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Vervolg LASAK035 
 
Einde Submodule Slagaders/bloedvaten 
 
Normale doorvragen 
 
- ARTVEI4 
Bent u voor deze ziekte onder behandeling of controle bij een arts? 
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, specialist kiezen.  

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, bij de specialist 

 
- ARTVEI5 
Krijgt u bij het lopen wel eens pijn in een of beide kuiten? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- ARTVEI7 
Verdwijnt deze pijn als u stilstaat? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- ARTVE8 
Bent u sinds [datum vorig interview] geopereerd aan de slagaders in uw buik of in de 
benen of heeft u hier een andere behandeling voor gehad? 
Interviewer: meer dan één antwoord mogelijk, het gaat hierbij niet om gebruik van 
medicatie. 

      1. Nee 
(ARTVE8A)   2. Ja, broekprothese 
(ARTVE8B)   3. Ja, aan de beenslagaders 
(ARTVE8C)   4. Ja, aan de slagaders in de lies 
(ARTVE8D)   5. Ja, dotterbehandeling 
(ARTVE8E)   6. Ja andere operatie 
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Vervolg LASAK035 
 
- DIABE01 
Heeft u suikerziekte? 
Interviewer: ook diabetes mellitus, 'suiker'. 

1. Nee 
2. Ja 

 
Submodule Diabetes 
 
DIABE01=Nee, bij J-meting Ja, dan komt deze vraag: 
- DIABE01B 
U geeft aan dat u deze ziekte nu niet heeft, maar bij de vorige meting stond genoteerd 
dat u deze ziekte wel zou hebben. Klopt het dat u de ziekte niet of niet meer heeft? 

1. Nee, ziekte toch aanwezig  normale doorvragen (DIABE03A) 
2. Ja, ziekte niet meer aanwezig  naar DIABE01C 
3. Respondent geeft aan wel klachten te hebben, maar is hier nooit mee naar 

arts geweest  volgende hoofdziekte 
4. Respondent geeft aan wel klachten te hebben, maar volgens arts is ziekte 

niet aanwezig  volgende hoofdziekte 
5. Respondent geeft aan de ziekte nooit gehad te hebben  volgende 

hoofdziekte 
6. Invoerfout interviewer bij huidige meting  normale doorvragen (DIABE03A) 

 
- DIABE01C 
Kunt u mij vertellen sinds welk jaar u de ziekte niet meer heeft? 
____ (jaartal) 
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Vervolg LASAK035 
 
- DIABE01D 
Kunt u mij vertellen waarom u de ziekte niet meer heeft?  

1. Geen suikerziekte meer vanwege gezonder leven (o.a. afvallen), nog wel 
onder controle  normale doorvragen (vanaf DIABE03A) 

2. Geen suikerziekte meer vanwege gezonder leven (o.a. afvallen), niet meer 
onder controle van arts  volgende hoofdziekte 

3. Geen last meer, ziekte is onder controle, bijv. m.b.v. medicatie  normale 
doorvragen (vanaf DIABE03A) 

4. Geen last meer, bloedsuikerwaarden zijn nu goed, geen medicatie meer  
volgende hoofdziekte 

5. Geen last meer, bloedsuikerwaarden zijn nu goed, nog wel medicatie  
normale doorvragen (vanaf DIABE03A) 

6. Geen last meer, slechts eenmaal een afwijkende bloedsuikerwaarde gehad 
 volgende hoofdziekte 

7. Volgens de arts is de ziekte niet meer aanwezig / respondent niet meer 
onder controle van arts  volgende hoofdziekte 

8. Vorige meting klopt niet  volgende hoofdziekte 
9. Overige redenen, nl. ………………. volgende hoofdziekte 
10. Respondent weet het niet  normale doorvragen (vanaf DIABE03A) 

 
Einde Submodule Diabetes 
 
Normale doorvragen 
 
- DIABE02 
Vanaf welke leeftijd heeft u deze ziekte? 

______ jaar 
 
- DIABE03A 
Welke medicijnen gebruikt u voor deze ziekte? 

1. Geen 
2. Injecties met bloedsuiker verlagende medicijnen 
3. Tabletten met bloedsuiker verlagende medicijnen 
4. Pomp met insuline 
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Vervolg LASAK035 
 
- DIABE04 
Bent u voor deze ziekte onder behandeling of controle bij een arts? 
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, specialist kiezen. 

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts of praktijkondersteuner (toelichting: Gaat u naar de 

huisartsenpraktijk voor uw controles? 
3. Ja, bij de specialist of diabetesverpleegkundige (toelichting: Gaat u naar het 

ziekenhuis voor uw controles?) 
 
- DIABE07 
Krijgt u bij het lopen wel eens pijn in één of beide kuiten? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- DIABE09 
Verdwijnt deze pijn als u stilstaat? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- DIABE11 
Krijgt u bij inspanning wel eens pijn, of een drukkend of onaangenaam gevoel op de 
borst? Bijvoorbeeld als u een trap oploopt, zich haast, of als u tegen de wind in loopt of 
fietst? 

1. Nee 
2. Ja 
3. Dit doe ik niet meer vanwege pijn op de borst 
4. Dit doe ik niet meer vanwege pijn in de benen 
5. Dit doe ik niet meer vanwege kortademigheid 
6. Dit doe ik niet meer vanwege gewrichtsklachten / gewrichtsinvaliditeit 
7. Dit doe ik niet meer vanwege een andere reden 
 

- DIABE12 
Verdwijnt de druk of pijn binnen 10 minuten wanneer u stilstaat? 

1. Nee 
2. Ja 
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Vervolg LASAK035 
 
- CVA01 
Heeft u wel eens een beroerte of attaque gehad? 
Interviewer: ook hersenbloeding, 'beslag' , we bedoelen hier geen TIA (Let op: een 
TIA heeft geen blijvende gevolgen) 

1. Nee 
2. Ja 

 
Submodule CVA 
 
CVA01=Nee, bij J-meting Ja, dan komt deze vraag: 
- CVA01B 
U geeft aan dat u deze ziekte nu niet heeft, maar bij de vorige meting stond genoteerd 
dat u deze ziekte wel zou hebben. Klopt het dat u de ziekte niet of niet meer heeft? 

1. Nee, ziekte toch aanwezig  normale doorvragen (CVA02A) 
2. Ja, ziekte niet meer aanwezig  normale doorvragen (CVA02A) 
3. Respondent geeft aan wel klachten te hebben, maar is hier nooit mee naar 

arts geweest  volgende hoofdziekte 
4. Respondent geeft aan wel klachten te hebben, maar volgens arts is ziekte 

niet aanwezig  volgende hoofdziekte 
5. Respondent geeft aan de ziekte nooit gehad te hebben (er was bijv. sprake 

van een TIA)  volgende hoofdziekte 
6. Invoerfout interviewer bij huidige meting  normale doorvragen (CVA02A) 

 
- CVA01G  
Kunt u mij vertellen hoe de ziekte is weggegaan? (na deze vraag  volgende 
hoofdziekte) 

1. Geen last meer, klachten zijn vanzelf overgegaan  
2. Geen last meer, ziekte was onder controle, bijv. m.b.v. medicatie  
3. Vorige meting klopte niet 
4. Overige redenen, nl. ……………… 
5. Respondent weet het niet 

 
Einde Submodule CVA 
 
Normale doorvragen 
 
- CVA02A 
Heeft u sinds [datum vorig interview] een beroerte gehad? 

1. Nee  CVA07 
2. Ja 
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Vervolg LASAK035 
 
- CVA03M, CVA03J (bij één keer) 
In welke maand/welk jaar was dat was dat (bij één keer), wanneer was de eerste keer, 
wanneer was de laatste keer (bij meer dan één keer)? 
Interviewer, bij meerdere CVA’s  graag de datum van het eerste CVA noteren 
____ (jaartal) 

 
- CVA03M, CVA03J 
Wanneer was dat? 

______ maand ______ jaar 
 
- CVA07 
Bent u voor deze ziekte onder behandeling of controle bij een arts? 
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, specialist kiezen. 

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, bij de specialist 
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Vervolg LASAK035 
 
- INCON9 
Veel ouderen hebben last van onvrijwillig urineverlies. Sommige mensen hebben 
urineverlies tijdens bijvoorbeeld lichaamsbeweging, anderen hebben een 
onweerstaanbare aandrang om te plassen. Denkt u bij de volgende vragen aan uw 
ervaring tijdens de afgelopen maand.  
Hoe vaak heeft u de afgelopen maand ongewild urine verloren bij lichamelijke 
inspanning, bijvoorbeeld bij tillen, hoesten, niezen of lachen? 

1. geen antwoord 
2. niet van toepassing, ik heb een stoma of katheter of iets anders,  nl … 
3. 2 keer per maand of minder vaak 
4. 3-4 keer per maand 
5. een paar keer per maand 
6. dagelijks 

 
- INCON10 
Hoe vaak heeft u de afgelopen maand een zo'n sterke aandrang om te plassen 
gevoeld dat het onmogelijk was om op tijd het toilet te bereiken? 

1. geen antwoord 
2. niet van toepassing, ik heb een stoma of katheter of iets anders,  nl … 
3. 2 keer per maand of minder vaak 
4. 3-4 keer per maand 
5. een paar keer per maand 
6. dagelijks 
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Vervolg LASAK035 
 
- RHEUM01 
Heeft u gewrichtsslijtage of artrose in één of meer van uw gewrichten?  

Interviewer: het gaat hier om slijtage niet om reuma. 
1. Nee 
2. Ja 

 
Submodule Artrose 
 
RHEUM01=Nee, bij J-meting Ja, dan komt deze vraag: 
- RHEUM01B 
U geeft aan dat u deze ziekte nu niet heeft, maar bij de vorige meting stond genoteerd 
dat u deze ziekte wel zou hebben. Klopt het dat u de ziekte niet of niet meer heeft? 

1. Nee, ziekte toch aanwezig  normale doorvragen (RHEUM01A) 
2. Ja, ziekte niet meer aanwezig  naar RHEUM01C 
3. Respondent geeft aan wel klachten te hebben, maar is hier nooit mee naar 

arts geweest  normale doorvragen (RHEUM01A) 
4. Respondent geeft aan wel klachten te hebben, maar volgens arts is ziekte 

niet aanwezig  normale doorvragen (RHEUM01A) 
5. Respondent geeft aan de ziekte nooit gehad te hebben (bleek iets anders te 

zijn, bijv. een ontsteking)   normale doorvragen (RHEUM01A) 
6. Invoerfout interviewer bij huidige meting  normale doorvragen 

(RHEUM01A) 
 

- RHEUM01C 
Kunt u mij vertellen sinds welk jaar u de ziekte niet meer heeft? 
____ (jaartal) 
 
- RHEUM01D 
Kunt u mij vertellen waarom u de ziekte niet meer heeft? (hierna naar normale 
doorvragen) 

1. Geen last meer, klachten zijn vanzelf overgegaan 
2. Geen last meer, ziekte is onder controle, bijv. m.b.v. medicatie / spuit of door 

het doen van oefeningen 
3. Geen last meer, klachten zijn overgegaan na gewrichtsvervangende 

operatie 
4. Volgens de arts is de ziekte niet meer aanwezig / respondent niet meer 

onder controle van arts 
5. Vorige meting klopt niet 
6. Overige redenen, nl. ………………. 
7. Respondent weet het niet 
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Vervolg LASAK035 
 
Einde Submodule Artrose 
 
- RHEUM01A  
Heeft u gewrichtsslijtage of artrose op een andere plek dan de knieën, heupen of 
handen? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- RHEUM02  
Heeft u gewrichtsontsteking, d.w.z. chronische reuma of reumatoïde artritis? 
Interviewer: het gaat hier om ECHTE reuma, dus geen artrose, jicht of spierreuma 

1. Nee 
2. Ja 

 
Submodule Reuma 
 
RHEUM02=Nee, bij J-meting Ja, dan komt deze vraag: 
- RHEUM02B 
U geeft aan dat u deze ziekte nu niet heeft, maar bij de vorige meting stond genoteerd 
dat u deze ziekte wel zou hebben. Klopt het dat u de ziekte niet of niet meer heeft? 

1. Nee, ziekte toch aanwezig  normale doorvragen (RHEUM04) 
2. Ja, ziekte niet meer aanwezig  naar RHEUM02C 
3. Respondent geeft aan wel klachten te hebben, maar is hier nooit mee naar 

arts geweest  volgende hoofdziekte 
4. Respondent geeft aan wel klachten te hebben, maar volgens arts is ziekte 

niet aanwezig  volgende hoofdziekte 
5. Respondent geeft aan de ziekte nooit gehad te hebben (bleek artrose zijn)   

volgende hoofdziekte 
6. Respondent geeft aan de ziekte nooit gehad te hebben  (bleek iets anders te 

zijn dan reuma of artrose, bijv. jicht)  volgende hoofdziekte 
7. Invoerfout interviewer bij huidige meting  normale doorvragen (RHEUM04) 

 
- RHEUM02C 
Kunt u mij vertellen sinds welk jaar u de ziekte niet meer heeft? 
____ (jaartal) 
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Vervolg LASAK035 
 
- RHEUM02D 
Kunt u mij vertellen waarom u de ziekte niet meer heeft?  

1. Geen last meer, klachten zijn vanzelf overgegaan  normale doorvragen 
(RHEUM04) 

2. Geen last meer, ziekte is onder controle, bijv. m.b.v. medicatie / spuit of door 
het doen van oefeningen   normale doorvragen (RHEUM04) 

3. Volgens de arts is de ziekte niet meer aanwezig / respondent niet meer 
onder controle van arts  volgende hoofdziekte 

4. Vorige meting klopt niet  volgende hoofdziekte 
5. Overige redenen, nl. …. volgende hoofdziekte 
6. Respondent weet het niet   normale doorvragen (RHEUM04) 

 
Einde Submodule Reuma 
 
- RHEUM04 
Gebruikt u medicijnen tegen deze ziekte? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- RHEUM05 
Bent u voor deze ziekte onder behandeling of controle bij een arts? 
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, specialist kiezen.  

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, bij de specialist 

 
- RHEUM06 
Heeft u pijn gehad in één of meerdere gewrichten tijdens de meeste dagen van de 
afgelopen 3 maanden? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- RHEUM07 
Zijn één of meerdere gewrichten 's ochtends bij het opstaan uit bed stijf geweest 
tijdens de meeste dagen van de afgelopen 3 maanden? 

1. Nee 
2. Ja 
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Vervolg LASAK035 
 
- RHEUM08 
Heeft u zwelling bemerkt van één of meerdere gewrichten tijdens de meeste dagen 
van de afgelopen maand? 

1. Nee 
2. Ja 
 

Nu volgt er een lijst met gewrichten, waar mensen gewrichtsklachten kunnen hebben. 
Wilt u bij elk gewricht vertellen of u daar klachten heeft. U kunt steeds met nee dan wel 
ja antwoorden. 
 
(RHEUM8A)   vingers 
(RHEUM8B)   hand/pols 
(RHEUM8C)   elleboog 
(RHEUM8D)   schouders 
(RHEUM8E)   tenen 
(RHEUM8F)   voet/enkel 
(RHEUM8G)   knie 
(RHEUM8H)   heup 
(RHEUM8I)   nek 
(RHEUM8J)   rug 
 
- RHEUM09 
Bent u sinds [datum vorig interview] geopereerd aan uw gewrichten? 

1. Nee 
2. Ja 

 
Indien RHEUM09=ja: 
Nu volgt er een lijst met gewrichten, waar mensen aan geopereerd kunnen zijn. Wilt u 
bij elk gewricht vertellen of u daaraan geopereerd bent. U kunt steeds met nee dan wel 
ja antwoorden. 
(RHEUM9A)   vingers 
(RHEUM9B)   hand/pols 
(RHEUM9C)   elleboog 
(RHEUM9D)   schouders 
(RHEUM9E)   tenen 
(RHEUM9F)   voet/enkel 
(RHEUM9G)   knie 
(RHEUM9H)   heup 
(RHEUM9I)   nek 
(RHEUM9J)   rug 
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Vervolg LASAK035 
 
- RHEUM10A, RHEUM10A2, RHEUM10A3 
Heeft u sinds [datum vorige interview] een gewricht vervangende operatie gehad?  

1. Nee 
2. ja    

 
 Welk(e) 

gewricht(en)? 
 
 

Welke zijde? 
(Rechts, links, 
beide) 
 

Welk(e) ja(a)r(en)? 
 
 
 

Reden(en)? 
 
 
 

1. RH10_1J RH10_1S 
RH10_1Y1, 
RH10_1Y2 

RH10_1R 

2. RH10_2J RH10_2S 
RH10_2Y1, 
RH10_2Y2 

RH10_2R 

3. RH10_3J RH10_3S 
RH10_3Y1, 
RH10_3Y2 

RH10_3R 

 
- RHEUM12 
OBSERVATIE 

1. Respondent heeft duidelijk reumatische handen 
2. Er is geen reumatiek te zien aan de handen 
3. Goede observatie is niet mogelijk 
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Vervolg LASAK035 
 
- CANCER1 
Heeft u gezwelvorming of kanker of heeft u dat gehad? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- CANCE1x  
Wat was de aard van de tumor of zwelling? 

1. Goedaardig (benigne)  volgende hoofdziekte 
2. Kwaadaardig (maligne) 
3. Onbekend 

 
Submodule Kanker 
 
CANCER1(x) =Geen kwaadaardig gezwel, bij I-meting Ja, dan komt deze vraag: 
- CANCER1B 
U geeft aan dat u deze ziekte nu niet heeft, maar bij de vorige meting stond genoteerd 
dat u deze ziekte wel zou hebben. Klopt het dat u de ziekte niet of niet meer heeft? 

1. Nee, ziekte toch aanwezig  normale doorvragen (CANCE1x e.v.) 
2. Ja, ziekte niet meer aanwezig  naar CANCER1C 
3. Respondent geeft aan wel klachten te hebben, maar is hier nooit mee naar 

arts geweest  volgende hoofdziekte 
4. Respondent geeft aan wel klachten te hebben, maar volgens arts is ziekte 

niet aanwezig  volgende hoofdziekte 
5. Respondent geeft aan de ziekte nooit gehad te hebben (was goedaardig/ was 

iets anders, bijv. een onschuldige bult)  volgende hoofdziekte 
6. Invoerfout interviewer bij huidige meting  normale doorvragen 

 
- CANCER1C 
Kunt u mij vertellen sinds welk jaar u de ziekte niet meer heeft?  ____ (jaartal) 
 
- CANCER1D 
Kunt u mij vertellen waarom u de ziekte niet meer heeft?  

1. Respondent is genezen verklaard / was langer dan 5 jaar geleden  
normale doorvragen (CANCE1x e.v.) 

2. Respondent is nog onder controle, maar wordt verder niet behandeld  
normale doorvragen 

3. Volgens de arts is de ziekte niet meer aanwezig / respondent niet meer 
onder controle van arts   volgende hoofdziekte 

4. Vorige meting klopt niet  volgende hoofdziekte 
5. Overige redenen, nl. …. volgende hoofdziekte 
6. Respondent weet het niet  normale doorvragen 
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Vervolg LASAK035 
 
Einde Submodule Kanker 
 
Normale doorvragen 
 
- CANCER4 
Bent u voor deze ziekte onder behandeling of controle bij een arts? 
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, specialist kiezen.  

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, bij de specialist 

 
- CANCER5 
Heeft u sinds [datum vorig interview] een gezwel of kanker gehad? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- CANCE5x  
Wat was de aard van de tumor of zwelling? 

1. Goedaardig (benigne)  volgende hoofdziekte 
2. Kwaadaardig (maligne) 
3. Onbekend 

 
Waar zat het gezwel (tumor)? 
(CANCE5A)   Longen 
(CANCE5B)   Borst 
(CANCE5C)   Baarmoeder 
(CANCE5D)   Baarmoederhals 
(CANCE5E)   Darm 
(CANCE5F)   Prostaat 
(CANCE5G)   Keel 
(CANCE5H)   Slokdarm 
(CANCE5I)   Maag 
(CANCE5J)   Bloed 
(CANCE5K)   Huid 
(CANCE5L)   Andere plek, Toelichting: ________(CANCE5M) 
 
- CANCER6 
Heeft u uitzaaiingen gehad of heeft u die nu? 

1. Nee 
2. Ja 
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- CANCER6G 
Waar zaten of zitten deze uitzaaiingen? 
(CANCE6A)  Bot 
(CANCE6B)  Lever 
(CANCE6C)  Hersenen 
(CANCE6D)  Longen 
(CANCE6E)  Lymfeklieren 
(CANCE6F)  Andere plek, Toelichting: ________(CANCE6G) 
 
Wat voor behandeling heeft u tegen deze ziekte gehad? 
(CANCE7A)  Operatie 
(CANCE7B)   Medicijnen (chemotherapie, cytostatica, hormonen, immuuntherapie) 
(CANCE7C)  Bestraling 
(CANCE7D)  Alternatieve geneeswijze (bijv. Moerman dieet) 
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Vervolg LASAK035 
 
- OTHSI1 
Heeft u andere langdurige ziekten, die al langer dan 3 maanden aanwezig zijn of 
langer dan 3 maanden aanwezig zullen zijn, die ik niet gevraagd heb, het gaat alleen 
om ziekten of problemen die u nu heeft? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- OTHSI2 
(als OTHSI1=ja) Welke ziekte is dat? ……                        

2. Maagklachten  
3. Darmklachten                       
4. Galstenen of galblaasontsteking       
5. Leverziekte of levercirrhose              
6. Breuk (niet van arm of been, maar bijv. liesbreuk of littekenbreuk) 
7. Nierstenen                           
8. Nierziekte         
9. Chronische blaasontsteking           
10. Prostaatklachten (mannen)               
11. Verzakking (vrouwen)                     
12. Schildklierafwijking                 
13. Rugaandoening of hernia (geen artrose)                        
14. Epilepsie 
15. Duizeligheid            
16. Hoofdpijn 
17. Huidziekte 
18. Decubitus (doorligwonden) 
19. Allergie 
20. Botbreuken t.g.v. een ongeval of valpartij 
21. Andere gevolgen van een ongeval of valpartij 
22. Blijvende gevolgen van een operatie zoals verlies van (deel van arm of been, 

kunstmatige uitgang voor urine of ontlasting) 
23. Neurologiosche aandoening (ziekte van het zenuwstelsel 
24. Parkinson 
25. Psychische problemen 
26. Slechthorendheid 
27. Jicht 
28. Oogklachten 
29. Slaapapneu (OSAS) 
30. TIA (in de afgelopen 3 jaar) 
31. Anders 
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- OTHSI4 
Vanaf welke leeftijd heeft u deze ziekte? 

______ jaar 
 
- OTHSI6 
Bent u voor deze ziekte onder behandeling of controle bij een arts? 
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, specialist kiezen.  

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, bij de specialist 

 
- OTHSI7 
Heeft u nog een andere langdurige ziekten, die al langer dan 3 maanden aanwezig zijn 
of langer dan 3 maanden aanwezig zullen zijn, die ik niet gevraagd heb, het gaat 
alleen om ziekten of problemen die u nu heeft? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- OTHSI8   
(als OTHSI1=ja) Welke ziekte is dat? …… 
zelfde lijst als bij OTHSI2  
 
- OTHSI10 
Vanaf welke leeftijd heeft u deze ziekte? 

______ jaar 
 

- OTHSI12 
Bent u voor deze ziekte onder behandeling of controle bij een arts? 
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, specialist kiezen.  

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, bij de specialist 

 
- HBD1 
Heeft u hoge bloeddruk? 

1. Nee 
2. Ja 
3. Weet niet 
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- HBD1A 
Gebruikt u medicijnen tegen hoge bloeddruk? 
(Interviewer: vraag voor iedereen) 

1. Nee 
2. Ja 

 
- HBD2 
Vanaf welke leeftijd heeft u deze ziekte? 

______ jaar 
 
- HBD3 
Bent u voor hoge bloeddruk onder behandeling of controle bij een arts? 
Interviewer: bij behandeling of controle door huisarts en specialist, specialist kiezen.  

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, bij de specialist 
 

- NIEUWE VRAAG 
Heeft u een te hoog cholestorol? 

1. Nee 
2. Ja 
3. Weet niet 
 

- NIEUWE VRAAG  
Gebruikt u medicijnen tegen een te hoog cholestorol? (Int: vraag voor iedereen) 

1. Nee 
2. Ja 
3. Weet ik niet 
 

HTRAUMA  LASA035_headtrauma_quest_nl.pdf 
 
Er is in deze module minimaal één ziekte gerapporteerd,  
stel dan de volgende vraag: 
 
- CHOUTD 
U hebt verteld dat u één of meer ziekten hebt. Leidt uw ziekte / leiden uw ziekten ertoe 
dat u minder vaak buiten de deur komt? 

1. Helemaal niet 
2. Af en toe 
3. Meestal 
4. Altijd  

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


       
 

LASA 035 - Chronic diseases        Main interview (CH)  
        
 
Questionnaire (in Dutch): LASAB035 / LASAC035 / LASAD035 / LASAE035  /  
LAS2B035/ LASAF035 / LASAG035 / LASAH035 / LAS3B035 / LASMB035 / 
LASAI035 / LASAJ035 / LASAK035 
 
 

www.lasa-vu.nl  29-Nov-2021 114 

Vervolg LASAK035 
 
Door welke ziekte(n) en/of afwijking(en) wordt dit vooral veroorzaakt? 
(CHOUTD01)  Cara 
(CHOUTD02)  Hart 
(CHOUTD03)  Vaat 
(CHOUTD04)  Suiker 
(CHOUTD05)  Beroerte 
(CHOUTD06)  Incontinentie 
(CHOUTD07)  Gewrichtsslijtage 
(CHOUTD08)  Gewrichtsontsteking 
(CHOUTD09)  Kanker 
(CHOUTD10)  Andere1 
(CHOUTD11)  Andere2 
(CHOUTD12)  Hoge bloeddruk 
 
Wanneer hier een ziekte genoemd wordt die eerder ontkend werd, terug naar 
die ziekte en alle vragen erover stellen. 
 
- KNEEP1 
Heeft u knie-pijn ervaren in de afgelopen 6 maanden? 

1. Nee 
2. Ja 

 
- KNEEP2 
Hoe zou u de pijn aan uw knie(ën) op dit moment beoordelen op een schaal van 0-
10, waarbij 0 “geen pijn” is en 10 “de ergst voorstelbare pijn”? 
 
- KNEEP3 
Hoe erg was de ergste pijn aan uw knie(ën) in de afgelopen 6 maanden, op een 
schaal van 0-10, waarbij 0 “geen pijn” is en 10 “de ergst voorstelbare pijn”? 
 
- KNEEP4 
Hoe erg was de pijn aan uw knie(ën) gemiddeld over de afgelopen 6 maanden, op 
een schaal van 0-10, waarbij 0 “geen pijn” is en 10 “de ergst voorstelbare pijn”? 
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- KNEEP5 
Op hoeveel dagen in de afgelopen 6 maanden heeft u uw normale bezigheden 
(werk, studie, huishouden) niet kunnen uitvoeren vanwege deze pijn aan uw knie(ën) 

1. 0-6 dagen 
2. 7-14 dagen 
3. 15-30 dagen 
4. 31 dagen of meer 

 
- KNEEP6 
In hoeverre heeft deze pijn aan uw knie(ën) u in de afgelopen 6 maanden belemmerd 
in uw dagelijkse activiteiten, op een schaal van 0-10, waarbij 0 “geen belemmering” 
is en 10 “niet in staat activiteiten voort te zetten”? 
 
- KNEEP7 
In hoeverre heeft deze pijn aan uw knie(ën) in de afgelopen 6 maanden uw 
mogelijkheden veranderd deel te kunnen nemen aan recreatieve, sociale en familie-
activiteiten, op een schaal van 0-10, waarbij 0 “geen verandering” is en 10 “extreme 
verandering”? 
 
- KNEEP8 
In hoeverre heeft deze pijn in de afgelopen 6 maanden uw mogelijkheden veranderd 
uw werk te kunnen uitvoeren (inclusief huishoudelijk werk), op een schaal van 0-10, 
waarbij 0 “geen verandering” is en 10 “extreme verandering”? 

 
- KNEEP9 
Op hoeveel dagen in de afgelopen 6 maanden had u pijn in uw knie(ën)? 

1. Geen enkele dag 
2. 1-30 dagen 
3. 31-89 dagen 
4. 90 dagen of meer  
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CORONAVRAGEN (NIEUW) 
 
Bent u sinds de corona uitbraak in maart 2020 positief getest op corona? 

1. Nee  naar volgende module 
2. Ja  

 
Wanneer was dit?  
…. maand/jaar 
 
Interviewer: Is R ook nog een tweede keer positief getest? 

1. Nee 
2. Ja 

 
Wanneer was dit?  
…. maand/jaar 
 
In de volgende vragen willen wij nagaan of deze corona-infectie(s) langdurige 
gevolgen voor u heeft/hebben (afhankelijk van 1 of 2 infecties) gehad.  Het gaat 
daarbij om gevolgen die 3 maanden of langer hebben aangehouden. 
Heeft u langdurige lichamelijke gevolgen ondervonden van de corona-infectie?  
Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan benauwdheid of vermoeidheid. 

1. Nee 
2. Ja  

 
Heeft u langdurige emotionele gevolgen ondervonden van de corona-infectie? Hierbij 
kunt u bijvoorbeeld denken aan somberheid of angst. 

1. Nee 
2. Ja  

 
Heeft u langdurige cognitieve gevolgen ondervonden van de corona-infectie?  Hierbij 
kunt u bijvoorbeeld denken aan vergeetachtigheid of concentratieproblemen. 

1. Nee 
2. Ja  

 
Heeft u langdurige sociale gevolgen ondervonden van de corona-infectie?  Hierbij 
kunt u bijvoorbeeld denken aan meer hulp nodig hebben van anderen, of minder 
kunnen werken. 

1. Nee 
2. Ja  
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