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LASAB045 / LASAC045 / LASAD045 / LASAE045 / LAS2B045 / LASAF045 / 
LASAG045 / LASAH045 / LAS3B045 / LASAI045 / LASAJ045 / LASAK045 
 
We willen u nu een aantal vragen stellen over de zorgvoorzieningen en het gebruik 
daarvan.  
 
- MEDSPEC 
Hebt u het afgelopen half jaar voor uzelf contact gehad met een medisch specialist? 
Psychiatrische hulp valt hier niet onder. 
 1. nee 
 2. ja 
 3. weet niet 
 4. geweigerd 
 

 (Indien antwoord=ja)  
  mspec01-351  LAS(A)*245 

Wat voor medisch specialist was dat? 
Omschrijf zo nauwkeurig mogelijk.  
 
NIET IN K : 
- HOSP 
Bent u het afgelopen half jaar opgenomen geweest in een algemeen ziekenhuis ? 
Opname op een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis valt hier niet onder. 
 1. nee 
 2. ja 
 3. weet niet 
 4. geweigerd 
 
Wat was de reden voor deze opname? _____________________ 
 
In K: 
- HOSP 
Bent u het afgelopen half jaar opgenomen geweest in een algemeen ziekenhuis ? 
Opname op een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis valt hier niet onder. 
 1. nee 
 2. ja, 1 dagopname 
 3. ja, 1 nachtopname 
 4. ja, meerdere nachten 
 5. weet niet 
 6. geweigerd 
 

                                                 
1 Zie LASA045_varinfo voor de samenstelling van de categorieën. Wat betreft WAVE B zie ook LASAB044_quest_nl.docx, vr. 2 
onderdelen w, x, y en z 
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Wat was de reden voor deze opname of opnames? _____________________ 
 
ALLEEN in WAVE J en K: 
 
- ERH 
Bent u in het afgelopen half jaar voor uzelf naar de spoedeisende hulp van het 
ziekenhuis geweest? 
 1. nee  naar vraag PSYCH 
 2. ja 
 3. weet niet 
 4. geweigerd 
 
ALLEEN in WAVE J en K: 
 
- ERHN 
Hoe vaak? 
 ………. keer 
 
Wat was/waren de reden/redenen hiervoor? 
 
NIET IN WAVE 3B: 
- PSYCH 
Hebt u het afgelopen half jaar voor uzelf contact gehad met een psychiater dan wel 
zenuwarts. 
 1. nee 
 2. ja 
 3. weet niet 
 4. geweigerd 
 
NIET IN WAVE 3B: 
- PSYHOSP 
Bent u het afgelopen half jaar opgenomen op een psychiatrische afdeling van een 
ziekenhuis ? 
 1. nee 
 2. ja 
 3. weet niet 
 4. geweigerd 
 
(Indien antwoord=ja) 
- ZIEKan (alleen in WAVES H, 3B, I,J en K) 
Wat was de reden voor deze opname (in K: of opnames)? Omschrijf zo nauwkeurig 
mogelijk. 
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LASMB045 
 
We willen u nu een aantal vragen stellen over de zorgvoorzieningen en het gebruik 
daarvan.  
 
- MEDSPEC 
Hebt u het afgelopen half jaar voor uzelf contact gehad met een medisch specialist? 
Psychiatrische hulp valt hier niet onder. 
 1. nee 
 2. ja 
 3. weet niet 
 4. geweigerd 
 

 (Indien antwoord=ja)  
  mspec01-351  LASMB245 

Wat voor medisch specialist was dat? 
Omschrijf zo nauwkeurig mogelijk.  
 
- HOSP 
Bent u het afgelopen half jaar opgenomen geweest in een algemeen of psychiatrisch 
ziekenhuis ? 
 1. nee 
 2. ja 
 3. weet niet 
 4. geweigerd 
 
(Indien antwoord=ja) 
- ZIEKan 
Wat was de reden voor deze opname? Omschrijf zo nauwkeurig mogelijk. 
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