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LASAB044 
 

GEBRUIK VAN VOORZIENINGEN 

Bron: LASA / R. Huijsman (iMTA) 

 

1. Op deze lijst staan een aantal personen en instellingen. Kunt u mij zeggen welke u 
bekend zijn? 

 1. bekend 

2. onbekend 

 

2. (Indien bekend) Hebt u daar het afgelopen half jaar voor uzelf contact mee gehad? 

 1. ja 

 2. nee 

 

N.B. Table below italics: Reference information/interview directions not shown to 
respondent (see variable lists)  

 

 Instelling of persoon 

 

bekend? 

(ja / nee)  
var name  

contact? 

(ja / nee) 

var name 

a Huisarts lst1k01 lst1c01 

b Tandarts lst1k02 lst1c02 

c Fysiotherapeut lst1k03 lst1c03 

d Diëtiste lst1k04 lst1c04 

e Wijkverpleging / Kruisvereniging lst1k05 lst1c05 

f Gezinsverzorging / Bejaardenverzorging lst1k06 lst1c06 

g Alphahulp lst1k07 lst1c07 

h Maatschappelijk werk lst1k08 lst1c08 

i Stichting Welzijn voor Ouderen of 
gecoördineerd Ouderenwerk 

lst1k09 lst1c09 

j Telefonische hulpdienst lst1k10 lst1c10 

k Telefooncirkel lst1k11 lst1c11 

l Maaltijdvoorziening thuis lst1k12 lst1c12 

m Open eettafel lst1k13 lst1c13 

n Vrijwilligers van het UVV (o.a. 
begeleidingsdienst) 

lst1k14 lst1c14 
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o Zonnebloem lst1k15 lst1c15 

p Vervoersdienst lst1k16 lst1c16 

q Klusjeshulp lst1k17 lst1c17 

r Rode Kruis lst1k18 lst1c18 

s Geheugentraining lst1k19 lst1c19 

t Consultatiebureau voor alcohol & drugs lst2k01 lst2c01 

u regionale Instelling Ambulante Geestelijke 
Gezondheidszorg (RIAGG) 

lst2k02 lst2c02 

v Sociaal-psychogeriatrische dienst (SPGD) lst2k03 lst2c03 

w Medisch specialist * - see LASAB045 

x Algemeen ziekenhuis (opname) * - see LASAB045 

y Zenuwarts / psychiater  - see LASAB045 

z Psychiatrisch (de afdeling van een ) 
ziekenhuis (opname) 

- see LASAB045 

aa Verpleeghuis (opname) ** lst2k07 lst2c07 

bb Verpleeghuis – Observatieafdeling 
(opname) ** 

lst2k08 lst2c08 

cc Verpleeghuis – logeren ** lst2k09 lst2c09 

dd Verpleeghuis – dagbehandeling ** lst2k10 lst2c10 

ee Verzorgingshuis – dagverzorging *** lst2k11 lst2c11 

ff Verzorgingshuis – tijdelijke opname *** lst2k12 lst2c12 

gg Verzorgingshuis – logeren *** lst2k13 lst2c13 

hh Verzorgingshuis – maaltijdvoorziening *** lst2k14 lst2c14 

ii Verzorgingshuis – sociale of creatieve 
activiteiten *** 

lst2k15 lst2c15 

jj Indicatiecommissie bejaardenoorden *** lst2k05 lst2c05 

kk Alternatieve genezers (bijv. acupuncturist, 
natuurgenezer, strijker / magnetiseur, 
iriscopist, manuele therapeut) 

lst2k06 lst2c06 

 

* doorvragen: welke specialisme 

** niet aanbieden als respondent in verpleeghuis woont 

*** niet aanbieden als respondent in verzorgingshuis of verpleeghuis woont 
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LASAC044/LASAD044/LASAE044/LAS2B044/LASAF044/LASAG044 
 
(lst1c01-lst1c19)  
Ik ga u nu twee lijsten laten zien met een aantal personen en instellingen. 
Kunt u mij zeggen of u het afgelopen half jaar voor uzelf contact hebt gehad met één 
van de personen dan wel instellingen van deze kaart? 
Meerdere antwoorden mogelijk. 
 

1. Huisarts 
2. Tandarts 
3. Fysiotherapeut 
4. Diëtiste 
5. Wijkverpleging/kruisvereniging 
6. Gezinsverzorging/bejaardenverzorging 
7. Alphahulp 
8. Maatschappelijk werk 
9. Stichting Welzijn voor Ouderen of Gecoördineerd Ouderenwerk 
10. Telefonische hulpdienst 
11. Telefooncirkel 
12. Maaltijdvoorziening thuis 
13. Open eettafel 
14. Vrijwilligers van het UVV1 (o.a. begeleidingsdienst) 
15. Zonnebloem 
16. Vervoersdienst 
17. Klusjeshulp 
18. Rode Kruis 
19. Geheugentraining 

 
Vanaf wave G: 
(lst1c1n) 
Hoe vaak heeft u contact gehad met de huisarts het afgelopen half jaar? 
Liever een schatting dan geen antwoord. 98 = 98 of vaker; 99 = weet niet 
 
(lst2c01-lst2c15)  
Kunt u mij zeggen of u het afgelopen half jaar voor uzelf contact hebt gehad met één 
van de personen dan wel instellingen van deze kaart? 
Meerdere antwoorden mogelijk. 
 

1. Consultatiebureau voor alcohol en drugs 
2. Regionale Instelling Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (RIAGG) 

  (vanaf wave G: Instelling Geestelijke Gezondheidszorg) 

                                                 
1 Unie Van Vrijwilligers 
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3. Sociaal-psychogeriatrische dienst (SPGD) 
4. Revalidatie instelling 
5. Indicatiecommissie bejaardenoorden 
6. Alternatieve genezers 
7. Verpleeghuis - opname 
8. Verpleeghuis - observatieafdeling opname 
9. Verpleeghuis - logeren 
10. Verpleeghuis - dagbehandeling 
11. Verzorgingshuis - dagverzorging 
12. Verzorgingshuis - tijdelijke opname 
13. Verzorgingshuis - logeren 
14. Verzorgingshuis - maaltijdvoorziening 
15. Verzorgingshuis - sociale of creatieve activiteiten 

 
 
LASAH044 / LAS3B044 
 
(lst1c01-lst1c14, lst1c16, lst1c17, lst1c19) 
Bied kaart aan. Meerdere antwoorden mogelijk. 
Ik ga u nu twee lijsten laten zien met een aantal personen en instellingen. 
Kunt u mij zeggen of u het afgelopen half jaar voor uzelf contact hebt gehad met één 
van de personen dan wel instellingen van deze kaart? 
 

1. Huisarts 
2. Tandarts 
3. Fysiotherapeut 
4. Diëtiste 
5. Wijkverpleging / kruisvereniging 
6. Gezinsverzorging / bejaardenverzorging      
7. Alphahulp                                    
8. Maatschappelijk werk                       
9. Stichting welzijn voor ouderen / gecoördineerd ouderenwerk                  
10. Telefonische hulpdienst 
11. Telefooncirkel 
12. Maaltijdvoorziening thuis 
13. Open eettafel 
14. Vrijwilligersorganisatie, namelijk….. (specificeer) 
15. Vervoersdienst 
16. Klusjeshulp 
17. Geheugentraining 

 
(lst1c1n) 
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(indien Huisarts=ja) 
Hoe vaak heeft u contact gehad met de huisarts het afgelopen half jaar? 
Liever een schatting dan geen antwoord. 98 = 98 of vaker; 99 = weet niet 
 
(lst2c01-lst2c15)  
Bied kaart aan. Meerdere antwoorden mogelijk. 
Kunt u mij zeggen of u het afgelopen half jaar voor uzelf contact hebt gehad met één 
van de personen dan wel instellingen van deze kaart? 
 

1. Consultatiebureau voor alcohol en drugs 
2. Instelling voor geestelijke gezondheidszorg 
3. Sociaal-psychogeriatrische dienst 
4. Revalidatie instelling 
5. Indicatiecommissie bejaardenoorden 
6. Alternatieve genezers 

 
7. Verpleeghuis - opname 
8. Verpleeghuis - observatieafdeling opnam 
9. Verpleeghuis - logeren 
10.Verpleeghuis - dagbehandeling 

 
11.Verzorgingshuis - dagverzorging 
12.Verzorgingshuis - tijdelijke opname 
13.Verzorgingshuis - logeren 
14.Verzorgingshuis - maaltijdvoorziening 
15.Verzorgingshuis - sociale of creatieve activiteiten 
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LASMB044 
 
(lst1c01-lst1c04, lst1c12, lst1c14, lst1c16, lst1c17)   
Bied kaart aan. Meerdere antwoorden mogelijk. 
Ik ga u nu een lijst laten zien met een aantal personen en instellingen. 
Kunt u mij zeggen of u het afgelopen half jaar voor uzelf contact hebt gehad met één 
van de personen dan wel instellingen van deze kaart? 
 

1. Huisarts 
2. Tandarts 
3. Fysiotherapeut 
4. Diëtiste 
5. Maaltijdvoorziening 
6. Vervoersdienst 
7. Klusjeshulp 
8. Vrijwilligersorganisatie, namelijk….. (specificeer) 

 
(lst1c1n) 
(indien Huisarts=ja) 
Hoe vaak heeft u contact gehad met de huisarts het afgelopen half jaar? 
Liever een schatting dan geen antwoord. 98 = 98 of vaker; 99 = weet niet 
 
(lst2c01, lst2c02, lst2c06)  
Bied kaart aan. Meerdere antwoorden mogelijk. 
Kunt u mij zeggen of u het afgelopen half jaar voor uzelf contact hebt gehad met één 
van de personen dan wel instellingen van deze kaart? 
1. Consultatiebureau voor alcohol en drugs 
2. Instelling voor geestelijke gezondheidszorg 
3. Alternatieve genezers 
 
bfacil, bfac1, bfac2, bfac3 (zie Medisch interview2) 
Bied kaart aan. Meerdere antwoorden mogelijk. 
Heeft u één van de volgende voorzieningen? 

0. Geen voorzieningen 
1. Rollator of looprek 
2. Rolstoel / sportrolstoel 
3. Scootmobiel 

 
 
  

                                                 
2 Vgl. LASA177 (Medisch interview) 
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LASAI044 / LASAJ044 / LASAK044 
 
(lst1c01-lst1c04, lst2c06)  
Bied kaart aan. Meerdere antwoorden mogelijk. 
Ik ga u nu twee lijsten laten zien met een aantal personen en instellingen. 
Kunt u mij zeggen of u het afgelopen half jaar voor uzelf contact hebt gehad met één 
van de personen dan wel instellingen van deze kaart? 
 

1. Huisarts (lst1c01) 
2. Tandarts (lst1c02) 
3. Fysiotherapeut (lst1c03) 
4. Diëtiste (lst1c04) 
5. Alternatieve genezers (lst2c06) 

 
(lst1c1n) 
(indien Huisarts=ja) 
Hoe vaak heeft u contact gehad met de huisarts het afgelopen half jaar? 
Liever een schatting dan geen antwoord. 98 = 98 of vaker; 99 = weet niet 
 
Bied kaart aan. Meerdere antwoorden mogelijk. 
Kunt u mij zeggen of u het afgelopen half jaar voor uzelf contact hebt gehad met één 
van de personen dan wel instellingen van deze kaart? 
 
 

Volgorde op kaart Variabele naam 

1. Maatschappelijk werk lst1c08 

2. Consultatiebureau voor alcohol en drugs Ist2c01 

3. Instelling voor geestelijke 
gezondheidszorg/GGZ/Riagg 

lst2c02 

4. Sociaal-psychogeriatrische dienst (SPGD) lst2c03 

5. Revalidatie-instelling Ist2c04 

6. Stichting Welzijn voor Ouderen lst1c09 

7. Telefonische hulpdienst lst1c10 

8. Telefooncirkel 
(in K: Telefooncirkel of Whatsapp groep 

lst1c11 

9. Maaltijdvoorziening thuis, tafeltje dekje lst1c12 

10. Open eettafel/buurtrestaurant lst1c13 

11. Vrijwilligers via een organisatie, namelijk 
… 

Ist1c14 

12. Vervoersdienst, wmo-taxi, regiotaxi, 
deeltaxi 

Ist1c16 

13. Klusjeshulp Ist1c17 
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14. Rode Kruis Ist1c18 

15. Geheugentraining Ist1c19 

16. Sociale alarmering, halsalarm Ist1c20 

17. In I: Dagbesteding: begeleiding in groep Ist1c21 

17. In K: Casemanager of zorgtrajectbeleider  
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