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LASAG101 / LASAI101 / LASAJ101 / LASAK101 
 
Instructie H en I: 
De volgende vragen gaan over hoeveel tijd u in een etmaal (24 uur) zittend of liggend 
doorbrengt. Wilt u de vragen eerst beantwoorden voor een gemiddelde doorde- 
weekse dag (maandag t/m vrijdag) en daarna voor een gemiddelde weekenddag 
(zaterdag en zondag)? Als u de activiteit niet uitvoert, wilt u dan een ‘0’ (nul) invullen? 
 
LET OP: als u twee zittende activiteiten tegelijk doet, bijvoorbeeld handwerken en 
muziek luisteren, wilt u dan de tijd die u zittend doorbrengt maar bij één activiteit 
invullen zodat ze niet dubbel meetellen op een dag! Waar u dan de activiteit invult 
maakt niet uit. 
 
Instructie J / K: 
De volgende vragen gaan over hoeveel tijd u in een etmaal (24 uur) zittend of liggend 
doorbrengt. Geeft u alstublieft bij élke activiteit aan hoeveel uur en/of minuten u 
gemiddeld in een etmaal aan die activiteit besteedt.  

Als u de activiteit niet uitvoert, wilt u dan een ‘0’ (nul) invullen bij uur én een ‘0’ (nul) 
bij minuten? En als u bijvoorbeeld de activiteit 30 minuten per dag uitvoert, wilt u dan 
een ‘0’ (nul) invullen bij uur en ‘30’ bij minuten? 

Graag de vragen eerst beantwoorden voor een gemiddelde doordeweekse dag 
(maandag t/m vrijdag) en daarna voor een gemiddelde weekenddag (zaterdag en 
zondag).  

LET OP: als u twee zittende/liggende activiteiten tegelijk doet, bijvoorbeeld 
handwerken en muziek luisteren, wilt u dan de tijd die u zittend/liggend doorbrengt 
maar bij één activiteit invullen zodat ze niet dubbel meetellen op een dag. Waar u de 
activiteit invult maakt niet uit.  
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Gedurende* hoeveel uur / minuten in een etmaal (24 uur) op een doordeweekse dag 
(maandag t/m vrijdag) …… 

1** ligt u in bed? .................................................................................    ___ uur   ____ min 

2 (QSEDD02) doet u een middagdutje in de stoel of op de bank ...............    ___ uur   ____ min 

3 (QSEDD03) leest u zittend/liggend? ..................................................    ___ uur   ____ min 

4 (QSEDD04) luistert u zittend/liggend naar muziek? ......................................     ___ uur   ____ min 

5 (QSEDD05) kijkt u televisie, video of DVD’s? ...............................................     ___ uur   ____ min 

6 (QSEDD06) zit u achter de computer (voor werk of plezier)? .....................    ___ uur   ____ min 

7 (QSEDD07) doet u zittende werkzaamheden, zoals 
administratie bijwerken, brieven schrijven, vergaderen? ........................    ___ uur   ____ min 

8 (QSEDD08) doet u zittend een hobby, zoals handwerken, 
puzzelen, muziekinstrument bespelen, etc? ........................................    ___ uur   ____ min 

9 (QSEDD09) praat of telefoneert u zittend met familie, vrienden 
of kennissen? ...............................................................................    ___ uur   ____ min 

10 (QSEDD10) zit u in auto, bus, tram of trein? .......................................    ___ uur   ____ min 

11 (QSEDD11) bezoekt u kerk, theater of bioscoop? ................................    ___ uur   ____ min 
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*  in G: ‘Gemiddeld’ in plaats van ‘Gedurende’ 
** item not used in calculating sedentary behavior scores. Not asked in waves I, J and K. 

Gedurende* hoeveel uur / minuten in een etmaal (24 uur) in het weekend (zaterdag en 
zondag)…… 

1** ligt u in bed ...................................................................................    ___ uur   ____ min 

2 
(QSEDW02) doet u een middagdutje in de stoel of op de 
bank? ..........................................................................................  

  ___ uur   ____ min 

3 (QSEDW03) leest u zittend/liggend? ..................................................    ___ uur   ____ min 

4 (QSEDW04) luistert u zittend/liggend naar muziek? ....................................     ___ uur   ____ min 

5 (QSEDW05) kijkt u televisie, video of DVD’s? ..............................................     ___ uur   ____ min 

6 (QSEDW06) zit u achter de computer (voor werk of plezier)? .................    ___ uur   ____ min 

7 (QSEDW07) doet u zittende werkzaamheden, zoals 
administratie bijwerken, brieven schrijven, vergaderen? ........................    ___ uur   ____ min 

8 (QSEDW08) doet u zittend een hobby, zoals handwerken, 
puzzelen, muziekinstrument bespelen, etc? ........................................    ___ uur   ____ min 

9 (QSEDW09) praat of telefoneert u zittend met familie, vrienden 
of kennissen? ................................................................................    ___ uur   ____ min 

10 (QSEDW10) zit u in auto, bus, tram of trein? .......................................    ___ uur   ____ min 

11 (QSEDW11) bezoekt u kerk, theater of bioscoop? ................................    ___ uur   ____ min 
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LASAH101 / LAS3B101  
 
De volgende vragen gaan over hoeveel tijd u in een etmaal (24 uur) zittend of liggend 
doorbrengt. Wilt u de vragen eerst beantwoorden voor een gemiddelde doorde- 
weekse dag (maandag t/m vrijdag) en daarna voor een gemiddelde weekenddag 
(zaterdag en zondag)? LET OP: als u twee zittende activiteiten tegelijk doet, 
bijvoorbeeld handwerken en muziek luisteren, wilt u dan de tijd die u zittend 
doorbrengt maar bij één activiteit invullen zodat ze niet dubbel meetellen op een dag! 
Waar u dan de activiteit invult maakt niet uit. 
 

 

 

 
 

Gemiddeld hoeveel uur / minuten in een etmaal (24 uur) op een doordeweekse dag 
(maandag t/m vrijdag) ……..… 

1 (QSEDW02) doet u een middagdutje in de stoel of op de bank? ................    _ uur  __ min 

2 (QSEDW03) leest u zittend/liggend? ...........................................................    _ uur  __ min 

3 (QSEDW04) luistert u zittend/liggend naar muziek? ....................................    _ uur  __ min 

4 (QSEDW05) kijkt u televisie, video of DVD’s? ..............................................    _ uur  __ min 

5 (QSEDW08) doet u zittend een hobby, zoals handwerken, puzzelen, 
muziekinstrument bespelen, etc? .................................................................    _ uur  __ min 

6 (QSEDW09) praat of telefoneert u zittend met familie, vrienden of kennissen?   _ uur  __ min 

Gemiddeld hoeveel uur / minuten in een etmaal (24 uur) in het weekend (zaterdag en 
zondag) ………… 

1 (QSEDW02) doet u een middagdutje in de stoel of op de bank? ................    _ uur  __ min 

2 (QSEDW03) leest u zittend/liggend? ...........................................................    _ uur  __ min 

3 (QSEDW04) luistert u zittend/liggend naar muziek? ....................................    _ uur  __ min 

4 (QSEDW05) kijkt u televisie, video of DVD’s? ..............................................    _ uur  __ min 

5 (QSEDW08) doet u zittend een hobby, zoals handwerken, puzzelen, 
muziekinstrument bespelen, etc? .................................................................    _ uur  __ min 

6 (QSEDW09) praat of telefoneert u zittend met familie, vrienden of kennissen?   _ uur  __ min 
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LASMB101 
 
De volgende vragen gaan over hoeveel tijd u in een etmaal (24 uur) zittend of liggend 
doorbrengt op een gemiddelde doordeweekse dag (maandag t/m vrijdag) en daarna 
voor een gemiddelde weekenddag (zaterdag en zondag)? Als u twee zittende 
activiteiten tegelijk doet, bijvoorbeeld handwerken en muziek luisteren, wilt u dan de 
tijd die u zittend doorbrengt maar bij één activiteit invullen zodat ze niet dubbel 
meetellen op een dag. Waar u dan de activiteit invult maakt niet uit.. 
 
 

 
 
 
 

Gedurende hoeveel uur / minuten in een etmaal (24 uur) op een doordeweekse dag 
(maandag t/m vrijdag) …… 

1 (MSEDD02) doet u een middagdutje in de stoel of op de bank ...............    ___ uur   ____ min 

2 (MSEDD03) leest u zittend/liggend? ..................................................    ___ uur   ____ min 

3 (MSEDD04) luistert u zittend/liggend naar muziek? .....................................     ___ uur   ____ min 

4 (MSEDD05) kijkt u televisie, video of DVD’s? ...............................................     ___ uur   ____ min 

5 (MSEDD08) doet u zittend een hobby, zoals handwerken, 
puzzelen, muziekinstrument bespelen, etc? ........................................    ___ uur   ____ min 

6 (MSEDD09) praat of telefoneert u zittend met familie, vrienden 
of kennissen? ...............................................................................    ___ uur   ____ min 

7 (MSEDD06) zit u achter de computer (voor werk of plezier)? .....................    ___ uur   ____ min 

8 (MSEDD07) doet u zittende werkzaamheden, zoals 
administratie bijwerken, brieven schrijven, vergaderen? ........................    ___ uur   ____ min 

9 (MSEDD10) zit u in auto, bus, tram of trein? .......................................    ___ uur   ____ min 

10 (MSEDD11) bezoekt u kerk/moskee, theater of bioscoop? ....................    ___ uur   ____ min 
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