
        
 
LASA 145 - Body shape    Self-admin. questionnaire / 
       Med. Interview (only MB) 
 
Questionnaire (in Dutch): LASAF145 / LASAG145 / LAS3B145 / LASMB145 
 
  

www.lasa-vu.nl  28-Jan-2016  1 

LASAF145 / LASAG145 
 
De volgende twee vragen hebben betrekking op de vorm van uw lichaam. 
 
QCSHAPE 
1. Wilt u op de volgende tekening aangeven welk silhouet volgens u het beste uw 

huidige lichaamsvorm weergeeft? U kunt dit aangeven door het bovenste vakje 
onder het desbetreffende silhouet aan te kruisen. 

QISHAPE 
2. Wilt u op dezelfde tekening aangeven welk silhouet volgens u het beste 

weergeeft hoe u er uit zou willen zien? U kunt dit aangeven door het onderste 
vakje onder het desbetreffende silhouet aan te kruisen. 

 

 
 
 

Mijn huidige vorm:
Mijn ideale vorm:

Mijn huidige vorm:
Mijn ideale vorm:

Mijn huidige vorm:
Mijn ideale vorm:

Mijn huidige vorm:
Mijn ideale vorm:
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LAS3B145 
 
De volgende drie vragen hebben betrekking op de vorm van uw lichaam. 
 
QCSHAPE 
1. Wilt u op de volgende tekening aangeven welk silhouet volgens u het beste uw 

huidige lichaamsvorm weergeeft? U kunt dit aangeven door het bovenste vakje 
onder het desbetreffende silhouet aan te kruisen. 

QISHAPE 
2. Wilt u op dezelfde tekening aangeven welk silhouet volgens u het best weergeeft 

hoe u er uit zou willen zien? U kunt dit aangeven door het onderste vakje onder 
het desbetreffende silhouet aan te kruisen. 

QSHAP40 
3. Wilt u ook op deze tekening aangeven welk silhouet volgens u het beste uw vorm 

op 40-jarige leeftijd weergeeft? U kunt dit aangeven door het onderste vakje 
onder het desbetreffende silhouet aan te kruisen. 

 
 Tekening voor mannen:  

 

Mijn vorm, 40 jaar: 

 

 

Mijn ideale vorm: 

Mijn ideale vorm: 
Mijn huidige vorm: 

Mijn vorm, 40 jaar: 

Mijn huidige vorm: 

Tekening voor vrouwen:  
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LASMB145 
 
De volgende drie vragen hebben betrekking op de vorm van uw lichaam. 
 
MCSHAPE 
1. Wilt u op de volgende tekening aangeven welk silhouet volgens u het beste uw 

huidige lichaamsvorm weergeeft?  
MSHAP40 
2. Wilt u ook op deze tekening aangeven welk silhouet volgens u het beste uw vorm 

op 40-jarige leeftijd weergeeft? 
 
 

 Tekening voor mannen:  

 

Mijn vorm, 40 jaar: 

 

 

 

 
Mijn huidige vorm: 

Mijn vorm, 40 jaar: 

Mijn huidige vorm: 

Tekening voor vrouwen:  
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