LASA 120 - Sexuality

Self-admin. questionnaire

Questionnaire (in Dutch): LASAB120 / LASAE120 / LAS2B120 / LASAF120 /
LAS3B120

LASAB120 / LAS2B120 / LAS3B120
VOOR MANNEN EN VROUWEN
Nu volgen 3 vragen over iets waar de meeste mensen niet zo gemakkelijk over praten,
namelijk seksualiteit. We willen graag iets weten over uw gevoelens, vroeger en nu,
hierover.
Uw antwoorden zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden.
- QSEX01
Hoe beleefde u in het verleden uw seksuele leven (als volwassene)?
a.
heel onprettig
b.
onprettig
c.
niet onprettig, niet prettig
d.
prettig
e.
heel prettig
- QSEX02
Hoe belangrijk is seksualiteit momenteel voor u?
a.
helemaal niet belangrijk
b.
niet belangrijk
c.
niet onbelangrijk, niet belangrijk
d.
belangrijk
e.
heel belangrijk
- QSEX03
Hoe beleeft u momenteel uw seksuele leven?
a.
heel onprettig
b.
onprettig
c.
niet onprettig, niet prettig
d.
prettig
e.
heel prettig
f.
niet van toepassing

LASAE120
Nu volgen er 5 vragen over iets waar de meeste mensen niet zo gemakkelijk over
praten, namelijk seksualiteit. We willen graag iets weten over uw gevoelens, vroeger
en nu, hierover.
Uw antwoorden zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden.
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- QSEX01
Hoe beleefde u in het verleden uw seksuele leven (als volwassene)?
1. heel onprettig
2. onprettig
3. niet onprettig, niet prettig
4. prettig
5. heel prettig
- QSEX02
Hoe belangrijk is seksualiteit momenteel voor u?
1. helemaal niet belangrijk
2. niet belangrijk
3. niet onbelangrijk, niet belangrijk
4. belangrijk
5. heel belangrijk
- QSEX03
Hoe beleeft u momenteel uw seksuele leven?
1. heel onprettig
2. onprettig
3. niet onprettig, niet prettig
4. prettig
5. heel prettig
6. niet van toepassing
Wat is uw mening over de volgende twee uitspraken?
- QSEX04
Op deze leeftijd is seksualiteit niet belangrijk meer.
1. helemaal mee oneens
2. grotendeels mee oneens
3. niet mee eens, niet mee oneens
4. grotendeels mee eens
5. helemaal mee eens
- QSEX05
Ook nu ik ouder word, blijft de behoefte aan aanraking en intimiteit bestaan.
1. helemaal mee oneens
2. grotendeels mee oneens
3. niet mee eens, niet mee oneens
4. grotendeels mee eens
5. helemaal mee eens

www.lasa-vu.nl

17-Mei-2015

2

LASA 120 - Sexuality

Self-admin. questionnaire

Questionnaire (in Dutch): LASAB120 / LASAE120 / LAS2B120 / LASAF120 /
LAS3B120

LASAF120
Nu volgen er 4 vragen over iets waar de meeste mensen niet zo gemakkelijk over
praten, namelijk seksualiteit. We willen graag iets weten over uw gevoelens hierover.
Uw antwoorden zullen natuurlijk strikt vertrouwelijk behandeld worden.
- QSEX02
Hoe belangrijk is seksualiteit momenteel voor u?
1. helemaal niet belangrijk
2. niet belangrijk
3. niet onbelangrijk, niet belangrijk
4. belangrijk
5. heel belangrijk
- QSEX03
Hoe beleeft u momenteel uw seksuele leven?
1. heel onprettig
2. onprettig
3. niet onprettig, niet prettig
4. prettig
5. heel prettig
6. niet van toepassing
Wat is uw mening over de volgende twee uitspraken?
- QSEX04
Op deze leeftijd is seksualiteit niet belangrijk meer.
1. helemaal mee oneens
2. grotendeels mee oneens
3. niet mee eens, niet mee oneens
4. grotendeels mee eens
5. helemaal mee eens
- QSEX05
Ook nu ik ouder word, blijft de behoefte aan aanraking en intimiteit bestaan.
1. helemaal mee oneens
2. grotendeels mee oneens
3. niet mee eens, niet mee oneens
4. grotendeels mee eens
5. helemaal mee eens
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