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LASAB152 

MEDICIJNGEBRUIK 

 
Ik ga u nu vragen over medicijnen die u misschien gebruikt. 
 
BMMEDUSE 
1.  Hebt u de afgelopen twee weken medicijnen gebruikt op voorschrift van een arts? 

(expliciet vragen naar slaap- en kalmeringsmiddelen) 
 

1. nee --> vraag 3 
2. ja 
 

2.  (Indien "ja":) Mag ik alstublieft alle medicijnen zien, die u nu gebruikt? 
 

Noteren aan de hand van potjes / doosjes: 
a f BMMED1-6 
 1. ________________________ naam geneesmiddel  
 

BMDOS1-6 
2. ________________________ sterkte geneesmiddel (hoeveelheid per tablet 

      / 100ml)  
 
3. ________________________ aantal malen per dag 
 
BMDURAT1-6 
4. Hoelang gebruikt u dit middel al?  
 

1. korter dan 1 maand 
2. 1 maand tot 1 jaar 
3. 1 tot 5 jaar 
4. langer dan 5 jaar 

 
3. Slikt u dagelijks vitaminepillen, kalktabletten, of ijzerpillen? (meer antw. mog.) 
 
BMMEDVITTAB 1. vitaminepillen   ja / nee 
BMMEDCALTAB 2. kalktabletten  ja / nee 
BMMEDFERTAB 3. ijzerpillen   ja / nee 
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BMMEDVITINJ 
4. Krijgt u maandelijks vitamine-injecties? 
  
 1. nee 
 2. ja 
 
 
LASAC152 

MEDICIJNGEBRUIK 

 
Ik ga u nu vragen over medicijnen die u misschien gebruikt. 
 
CMMEDUSE 
1.  Hebt u de afgelopen twee weken medicijnen gebruikt op voorschrift van een arts? 

(expliciet vragen naar slaap- en kalmeringsmiddelen) 
     LET OP: Maximaal 8 medicijnen 

1. nee --> vraag 3 
2. ja 

 
2.  (Indien "ja":) Mag ik eerst alstublieft alle medicijnen zien, die u heeft gebruikt? 

 
Noteren aan de hand van potjes / doosjes: 

a h CMMED1-8 
 1. ________________________ naam geneesmiddel  
 

CMQUANT1-8, CMMEASU1-8 
2. ________________________ sterkte geneesmiddel (hoeveelheid per tablet 

      / 100ml)  
CMTAD1-8 
3. ________________________ aantal malen per dag 
 
CMDURAT1-8 
4. Hoelang gebruikt u dit middel al?  
 

1. korter dan 1 maand 
2. 1 maand tot 1 jaar 
3. 1 tot 5 jaar 
4. langer dan 5 jaar 
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CMMEDCORT 
3. Heeft u ooit langer dan 3 maanden corticosteroïden  zoals prednison, cortison, 

decadron of een ander soort gebruikt? 
 

1. NEE  naar vraag 4 
2. JA    

 
3a. Naam medicijn ……………………………………………. 
 
3b. Hoeveel maanden heeft u dit gebruikt? 
 
  .……………. aantal maanden 
 
CMMEDBIS 
4 Heeft u de laatste 10 jaar Didrokit, APD, of Didronel  (bifosfonaten) gebruikt? 
 

1. NEE   
2. JA   

 
4a Naam medicijn ……………………………………………. 
 
4b Hoeveel maanden heeft u dit gebruikt? 
 
  .……………. aantal maanden 
 
5. Slikt u dagelijks vitaminepillen, kalktabletten, of ijzerpillen? (Meerdere antwoorden 
mogelijk: ja / nee.) 
 
CMMEDVITTAB 1. vitaminepillen   ja / nee 
CMMEDCALTAB 2. kalktabletten  ja / nee 
CMMEDFERTAB 3. ijzerpillen   ja / nee 
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LASAD152 
 
B. Medicijngebruik 
 
Ik ga u nu vragen stellen over medicijnen die u misschien gebruikt. 
 
DMMEDUSE 
B1 Heeft u de afgelopen twee weken medicijnen gebruikt op voorschrift van een 
 arts? 

( NB: expliciet vragen naar slaap- en kalmeringsmiddelen) 
 
 1. NEE     vraag B3 
 2. JA    
 
B2 (Indien "JA": )  Mag ik alstublieft alle medicijnen zien, die u nu gebruikt? 
 

Noteren  in HOOFDLETTERS aan de hand van potjes en 
doosjes 

 
a h DMMED1 
  1.____________________________________________naam geneesmiddel 
 
 DMQUANT1-8, DMMEASU1-8 

2.____________________________________________sterkte geneesmiddel 
                   (hoeveelheid per tablet/100ml) 
 

DM#TIMP1-8, DMPERIO1-8 
3.____________________________________________aantal malen per dag 

 
 
DMDURAT1-8 
4.  Hoelang gebruikt u dit middel al? 

   
1. korter dan 1 maand 
2. 1 maand tot 1 jaar 
3. 1 tot 5 jaar 
4. langer dan 5 jaar 

 

Interviewer: Bij meer dan 8 medicijnen in ieder geval de slaap- en kalmerings-  
                     middelen in de vragenlijst noteren.   
                     De overige medicijnen op het RCF formulier noteren. 
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DMMEDCORT 
B3 Heeft u ooit langer dan 3 maanden corticosteroiden  zoals prednison, cortison, 

decadron of een ander soort gebruikt? 
 

1. NEE  naar vraag B4 
2. JA    

 
DMCCS 
B3a Naam medicijn ……………………………………………. 
 
DMMEDCORTNM 
B3b Hoeveel maanden heeft u dit gebruikt? 
 
  .……………. aantal maanden 
 
DMMEDBIS 
B4 Heeft u de laatste 3 jaar Didrokit, APD, of Didronel  ook bekend als 

BISFOSFONATEN gebruikt? 
 

1. NEE   naar vraag B6 
2. JA   

 
DMBFF 
B4a Naam medicijn ……………………………………………. 
 
DMMEDBISNM 
B4b Hoeveel maanden heeft u dit gebruikt? 
 
  .……………. aantal maanden 
 
B5 Slikt u dagelijks ? 
 
DMMEDVITTAB 1. vitaminepillen   ja / nee 
DMMEDCALTAB 2. kalktabletten  ja / nee 
DMMEDFERTAB 3. ijzerpillen   ja / nee 
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B6 Heeft u een snelwerkende schildklier of heeft u dat ooit gehad? 
 

1. Nee 
2. Ja 
3. Weet niet 

 

Interviewer: DE VOLGENDE VRAAG OVER OESTROGENEN ALLEEN AAN 
VROUWEN STELLEN 

DMMENO82 
B7 Heeft u hormonen (oestrogenen) na de overgang gebruikt? 
 

0. R is een man  naar vraag C1 (Alcohol gebruik) 
1. NEE   naar vraag C1 
2. JA   

 
DMOES 
B7a Naam medicijn ……………………………………………. 
 
DMMENONRM 
B7b Hoeveel maanden heeft u dit gebruikt? 
 
  .……………. aantal maanden 
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LASA 152 - Medication         Medical interview  
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LASAE152 
 
B. Medicijngebruik 
 
Ik ga u nu vragen stellen over medicijnen die u misschien gebruikt. 
 
EMMEDUSE 
B1 Heeft u de afgelopen twee weken medicijnen gebruikt op voorschrift van een 
 arts? 

( NB: expliciet vragen naar slaap- en kalmeringsmiddelen) 
 
 1. Nee     naar vraag B3 
 2. Ja    
 
B2 (INDIEN "Ja": )  Mag ik alstublieft alle medicijnen zien, die u nu gebruikt? 
 

Noteren  in HOOFDLETTERS aan de hand van potjes en doosjes 

 
a h EMMED1-8 
  1.____________________________________________naam geneesmiddel 
 

EMQUANT1-8, EMMEASU1-8 
2.____________________________________________sterkte geneesmiddel 

                   (hoeveelheid per tablet/100ml) 
 

EM#TIMP1-8, EMPERIO1-8 
3.____________________________________________aantal malen per dag 

 
 
EMDURAT1-8 
4.  Hoelang gebruikt u dit middel al? 

   
1. korter dan 1 maand 
2. 1 maand tot 1 jaar 
3. 1 tot 5 jaar 
4. langer dan 5 jaar 
 

Interviewer: Bij meer dan 8 medicijnen in ieder geval de slaap- en kalmerings- 
                     middelen in de vragenlijst noteren.   
                     De overige medicijnen op het RCF formulier noteren. 
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LASA 152 - Medication         Medical interview  
 
 
Questionnaires: LASAB152 / LASAC152 / LASAD152 / LASAE152 / LAS2B152 / 
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EMMEDCORT 
B3 Heeft u sinds het vorige interview drie jaar geleden een  corticosteroïden kuur 

voorgeschreven gekregen, zoals prednison, cortison, decadron of een ander 
soort? 

 
1. Nee  naar vraag B4 
2. Ja   

 

EMCCS 
B3a Naam medicijn:  ……………………………………………. 
 
EMMEDCORTNM 
B3b Hoeveel maanden heeft u dit gebruikt? 
 
  .……………. aantal maanden 
 
EMMEDBIS 
B4 Heeft u de laatste 3 jaar Didrokit, APD, of Fosamax en Actonel ook bekend als 

BISFOSFONATEN gebruikt? 
 

1. Nee   naar sectie C 
2. Ja   

 
EMBBF 
B4a Naam medicijn:  ……………………………………………. 
 
EMMEDBISNM 
B4b Hoeveel maanden heeft u dit gebruikt? 
 
  .……………. aantal maanden 
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LAS2B152 

B. Medicijngebruik 

 
Ik ga u nu vragen stellen over medicijnen die u misschien gebruikt. 
 
BMMEDUSE 
B1 Heeft u de afgelopen twee weken medicijnen gebruikt op voorschrift van een 
 arts? 

(NB: expliciet vragen naar slaap- en kalmeringsmiddelen) 
 
 1. Nee   naar vraag 3      
 2. Ja 
 
B2 (INDIEN "Ja": )  Mag ik alstublieft alle medicijnen zien, die u nu gebruikt? 
 

Noteren  in HOOFDLETTERS aan de hand van potjes en doosjes 

 
a h BMMED1-8 
  1.____________________________________________naam geneesmiddel 
 

BMQUANT1-8, BMMEASU1-8 
2.____________________________________________sterkte geneesmiddel 

                   (hoeveelheid per tablet/100ml) 
 

BM#TIMP1-8, BMPERIO1-8 
3.____________________________________________aantal malen per dag 

 
 
BMDURAT1-8 
4.  Hoelang gebruikt u dit middel al? 

   
1. korter dan 1 maand 
2. 1 maand tot 1 jaar 
3. 1 tot 5 jaar 
4. langer dan 5 jaar 

 
 

Interviewer: Bij meer dan 8 medicijnen in ieder geval de slaap- en kalmerings- 
                     middelen in de vragenlijst noteren.   
                     De overige medicijnen achterin deze vragenlijst noteren. 
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BMMEDCORT 
B3 Heeft u ooit een corticosteroïden kuur voorgeschreven gekregen, zoals 

prednison, cortisol, decadron of een ander soort? 
 

1. Nee  naar volgende sectie 
2. Ja   

 
BMCCS 
B3a Naam medicijn:   
 

………………………. 
 
BMMEDCORTNM 
B3b Hoeveel maanden heeft u dit gebruikt? 
 

…………. maanden 
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LASAF152 

B. Medicijngebruik 

 
Ik ga u nu vragen stellen over medicijnen die u misschien gebruikt. 
 
FMMEDUSE 
B1 Heeft u de afgelopen twee weken medicijnen gebruikt op voorschrift van een 
 arts? 

(NB: expliciet vragen naar slaap- en kalmeringsmiddelen) 
 

1. nee     naar vraag B3 
2. ja    

 
B2 (Indien "ja": )  Mag ik alstublieft alle medicijnen zien, die u nu gebruikt? 
 

Noteren  in HOOFDLETTERS aan de hand van potjes en doosjes 

 
a h FMMED1-8 
  1.____________________________________________naam geneesmiddel 
 

FMQUANT1-8, FMMEASU1-8 
2.____________________________________________sterkte geneesmiddel 

                   (hoeveelheid per tablet/100ml) 
 

FM#TIMP1-8, FMPERIO1-8 
3.____________________________________________aantal malen per dag 

 
 
FMDURAT1-8 
4.  Hoelang gebruikt u dit middel al? 

   
1. korter dan 1 maand 
2. 1 maand tot 1 jaar 
3. 1 tot 5 jaar 
4. langer dan 5 jaar 

 
 

Interviewer: Bij meer dan 8 medicijnen in ieder geval de slaap- en kalmerings-  
                     middelen in de vragenlijst noteren.   
                     De overige medicijnen op het RCF formulier noteren. 
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FMMEDCORT 
B3 Heeft u sinds het vorige interview drie jaar geleden een  corticosteroiden kuur 

voorgeschreven gekregen, zoals prednison, cortison, decadron of een ander 
soort? 

 
1. nee  naar sectie C 
2. ja   

 
FMCCS 
B3a Naam medicijn:   
 

………………………. 
 
FMMEDCORTNM 
B3b Hoeveel maanden heeft u dit gebruikt? 
 

…………. maanden 
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LASAG152 

B. Medicijngebruik 

 
Ik ga u nu vragen stellen over medicijnen die u misschien gebruikt. 
 
GMMEDUSE 
B1 Heeft u de afgelopen twee weken medicijnen gebruikt op voorschrift van een 
arts?  (NB: expliciet vragen naar slaap- en kalmeringsmiddelen) 
 

1. nee     naar vraag B3 
2. ja    

 
B2 (Indien "ja": )  Mag ik alstublieft alle medicijnen zien, die u nu gebruikt? 

Noteren  in HOOFDLETTERS aan de hand van potjes en doosjes 

 
a j GMMED1-10 
  1.______________________________________ handelsnaam geneesmiddel 
 

GMQUANT1-10, GMMEASU1-10 
2.____________________________________________sterkte geneesmiddel 

                   (hoeveelheid per tablet/100ml) 
 

GM#TIMP1-10, GMPERIO1-10 
3.____________________________________________aantal malen per dag 

 
 GMDFORM1-10 
 4. ………………………………………… toedieningsvorm 

 
 GMDURAT1-10 
 5.  Hoelang gebruikt u dit middel al? 
 

1. korter dan 1 maand 
2. 1 maand tot 1 jaar 
3. 1 tot 5 jaar 
4. langer dan 5 jaar 
 
 

Interviewer: Bij meer dan 10 medicijnen in ieder geval de slaap- en kalmerings-    
                     middelen in de vragenlijst noteren.   
                     De overige medicijnen op het RCF formulier noteren. 

https://www.lasa-vu.nl/


         
  
 

LASA 152 - Medication         Medical interview  
 
 
Questionnaires: LASAB152 / LASAC152 / LASAD152 / LASAE152 / LAS2B152 / 
LASAF152 / LASAG152 / LASAH152 / LAS3B152 / LASMB152 / LASAI152 / 
LASAJ152 / LASAK152 
 
 

www.lasa-vu.nl   02-Aug-2022   14 

 
 
 
GMMEDCORT 
B3 Heeft u sinds het vorige interview drie jaar geleden een  corticosteroïden kuur 

voorgeschreven gekregen, zoals prednison, cortison, decadron of een ander 
soort? 

 
1. nee  naar sectie C 
2. ja   

 
GMCCS 
B3a Naam medicijn:   
 

………………………. 
 
GMMEDCORTNM 
B3b Hoeveel maanden heeft u dit gebruikt? 
 

…………. maanden 
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LASAH152 

B. Medicijngebruik 

 
Ik ga u nu vragen stellen over medicijnen die u misschien gebruikt. 
 
HMMEDUSE 
B1 Heeft u de afgelopen twee weken medicijnen gebruikt op voorschrift van een 
arts?  (NB: expliciet vragen naar slaap- en kalmeringsmiddelen) 
 

1. nee     naar vraag B3 
2. ja    

 
B2 (Indien "ja": )  Mag ik alstublieft alle medicijnen zien, die u nu gebruikt? 

Noteren  in HOOFDLETTERS aan de hand van potjes en doosjes 

 
a n HMMED1-14 
  1.______________________________________ handelsnaam geneesmiddel 
 

HMQUANT1-14, HMMEASU1-14 
2.____________________________________________sterkte geneesmiddel 

                   (hoeveelheid per tablet/100ml) 
 

HM#TIMP1-14, HMPERIO1-14 
3.____________________________________________aantal malen per dag 

 
 HMDFORM1-14 
 4. ………………………………………… toedieningsvorm 

 
 HMDURAT1-14 
 5.  Hoelang gebruikt u dit middel al? 
 

1. korter dan 1 maand 
2. 1 maand tot 1 jaar 
3. 1 tot 5 jaar 
4. langer dan 5 jaar 
 
 

Interviewer: Bij meer dan 14 medicijnen in ieder geval de slaap- en 
kalmeringsmiddelen in de vragenlijst noteren.   
De overige medicijnen op het RCF formulier noteren. 
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HMMEDCORT 
B3 Heeft u sinds het vorige interview drie jaar geleden een corticosteroïdenkuur 

voorgeschreven gekregen, zoals prednison, cortison, decadron of een ander 
soort? 

 
1. nee  
2. ja   
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LAS3B152 

B.  Medicijngebruik 

 
Ik ga u nu vragen stellen over medicijnen die u misschien gebruikt. 
 
BMMEDUSE 
B1 Heeft u de afgelopen twee weken medicijnen gebruikt op voorschrift van 
 een arts? 

( NB: expliciet vragen naar slaap- en kalmeringsmiddelen) 
 
 1. Nee   naar vraag B3      
 2. Ja 
 
B2 (INDIEN "Ja": )  Mag ik alstublieft alle medicijnen zien, die u nu gebruikt? 
 

 

Noteren  in HOOFDLETTERS aan de hand van potjes en doosjes 

 

 
a h BMMED1-8  
   1. …………………………………………………handelsnaam geneesmiddel 

 
BMQUANT1-8, BMMEASU1-8 

 2. …………………………………………………sterkte geneesmiddel  
 Noteer (indien van toepassing) de sterkte van het medicijn in getal per 
 eenheid (µgr/mg/g/ml,  %)  
   

BM#TIMP1-8, BMPERIO1-8 
 3. …………………………………………………aantal malen per tijdseenheid) 
 (uur/dag/week/maand aangeven)  
 of gaat het om trombose of is de medicatie naar behoefte of gaat het om 
 iets anders? 
 
 BMDFORM1-8 
 4. toedieningsvorm (juiste antwoord omcirkelen)? 
     1. tablet  2. capsule    3. druppels      4. bruistablet 5 injectie 
       6. inhalator  7. zak/poeder  8. zalf      9. pleister  10. zetpil 
       11. spray 12. anders, nl. ……………………………………........... 
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BMDURAT1-8 
 5.  Hoelang gebruikt u dit middel al? 
 

1. korter dan 1 maand 
2. 1 maand tot 1 jaar 
3. 1 tot 5 jaar 
4. langer dan 5 jaar 
 

Interviewer: Bij meer dan 8 medicijnen in ieder geval de slaap- en kalmerings-   
                     middelen in de vragenlijst noteren. De overige medicijnen op het    
                     RCF formulier noteren. 

 
BMMEDCORT 
B3 Heeft u ooit een corticosteroïden kuur voorgeschreven gekregen, zoals 

prednison, cortisol, decadron of een ander soort? 
 

1. Nee  naar volgende sectie 
2. Ja   

 
BMCCS1 - BMCCS2 
B3a Wat is de naam van dit medicijn? 
 

1. ..……………………………………………. 
 
2. …………………………………………….. 

 
BMMEDCORTNM1 – BMMEDCORTNM2 
B3b Hoeveel maanden heeft u dit gebruikt? 
 
  1. ……………. (aantal maanden)  
    
  2. ……………. (aantal maanden)    
 
BMMEDVITTAB 
B4  Gebruikt u vitaminetabletten van de drogist of apotheek (niet op recept)? 
  
 BMVITFR1 - BMVITFR3  

1.      Minder dan een dag per week 
2.      1-2 dagen per week 
3.      3-4 dagen per week 
4.      5-6 dagen per week 
5.      Dagelijks 
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BMVIT1 - BMVIT3 
B4a  Zo ja, wat is de naam van het vitaminetablet?  

  
…………………………………… 
 

NOG MEER? Zo ja, herhaal B4, anders  ga door naar B5 
 
BMMEDCALTAB 
B5 Gebruikt u kalktabletten van de drogist of apotheek (niet op recept)? 
  
 BMCALFR  

1.      Minder dan een dag per week 
2.      1-2 dagen per week 
3.      3-4 dagen per week 
4.      5-6 dagen per week 
5.      Dagelijks 

 
BMDAIRY 
B6 Kunt u mij ongeveer aangeven hoeveel melk, karnemelk of yoghurt u 

dronk na uw 50ste jaar? 
 

1.      bij iedere maaltijd (3 of meer glazen per dag) 
2.      elke dag, maar niet bij iedere maaltijd (1-2 glazen per dag) 
3.      iedere week, maar niet iedere dag 
4.      minder dan eenmaal per week 
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LASMB152 

Medicijngebruik 

 
Ik ga u nu vragen stellen over medicijnen die u misschien gebruikt. 
 
1 Heeft u de afgelopen twee weken medicijnen gebruikt op voorschrift van een 

arts? 
 

1. Nee   naar vraag 3      
 2. Ja 
 
2 (Indien "Ja":)  Mag ik alstublieft alle medicijnen zien, die u nu gebruikt? 

Noteer hieronder het aantal medicijnen aan de hand van potjes en doosjes. 
Bij meer dan 20 medicijnen in ieder geval de slaap- en kalmeringsmiddelen 
invoeren. 
De overige medicijnen op het RCF-formulier noteren. 

 
Welk medicijn? 
______________ 
 
Sterkte geneesmiddel. Noteer (indien van toepassing) de sterkte van het medicijn 
in getal per eenheid. 
 
Getal ____ (waarde tussen 0,000 en 9999,999) 

 
Eenheid 

1. µgr 
2. mg 
3. g 
4. ml 
5. eh/ml 
6. %  

   
Noteer de dosering van  (naam medicijn) in aantal per tijdseenheid (uur, dag, 
week, enz.). 
 
Aantal ____ 
 
Tijdseenheid 

1. uur 
2. dag 
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3. week 
4. maand 
5. trombose 
6. behoefte 
7. anders 

 
Toedieningsvorm  

1. tablet 
2. capsule 
3. druppels 
4. bruistablet 
5. injectie 
6. inhalator 
7. zak/poeder 
8. zalf 
9. pleister 
10.zetpil 
11.spray 
12.anders, namelijk _____ 

 
Hoelang gebruikt u dit middel al? 

1. korter dan 1 maand 
2. 1 maand tot 1 jaar 
3. 1 tot 5 jaar 
4. langer dan 5 jaar 

 
3 Gebruikt u vitaminetabletten van de drogist of apotheek (niet op recept)?  

  
1. Nee   einde module     

 2. Ja 
 

Wat is de naam van dit vitaminetablet? 
Noteer “0” als R de naam niet (meer) weet. 
Max. drie soorten invoeren, bij meer dan drie aangeven op het RCF-formulier  
______________ 

  
Hoe vaak gebruikt u vitaminetabletten? 

  
1.      Minder dan een dag per week 
2.      1-2 dagen per week 
3.      3-4 dagen per week 
4.      5-6 dagen per week 
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5.      Dagelijks 
 

LASAI152 / LASAJ152 

B.  Medicijngebruik 

 
Ik ga u nu vragen stellen over medicijnen die u misschien gebruikt. 
 

I/JMMEDUSE 

B1 Heeft u de afgelopen twee weken medicijnen gebruikt op voorschrift van een 
arts? 
( NB: expliciet vragen naar slaap- en kalmeringsmiddelen) 

 
 1. Nee   naar vraag B3      
 2. Ja 
 
B2 (INDIEN "Ja": )  Mag ik alstublieft alle medicijnen zien, die u nu gebruikt? 
 

 

Noteren  in HOOFDLETTERS aan de hand van potjes en doosjes 

 

 
I/JMMED1-N 
1. …………………………………………………handelsnaam geneesmiddel 

 
I/JMQUANT1-N, I/JMMEASU1-N 
2. …………………………………………………sterkte geneesmiddel  
Noteer (indien van toepassing) de sterkte van het medicijn in getal per 
eenheid (µgr/mg/g/ml/%).  Bij medicatie met meerdere bestanddelen de 
sterkte van het sterkste bestanddeel invullen. Bij samengestelde 
medicijnen (bijv. 100/20) de sterkte van het eerste medicijn invullen. 

   
I/JM#TIMP1-N, I/JMPERIO1-N 

 3. …………………………………………………aantal per tijdseenheid 
 (dag/week/maand aangeven, of gaat het om trombose of is de medicatie 

naar behoefte of  gaat het om iets anders?) 
 
 I/JMDFORM1-N 
 4. Toedieningsvorm (juiste antwoord omcirkelen)? 
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     1. tablet 2. capsule 3. druppels 4. bruistablet 5 injectie 
      6. inhalator 7. zak/poeder 8. zalf  9. pleister 10. zetpil 

    11. spray 12. anders, nl. ............................................................................. 
 

  
 I/JMDURAT1-N 
 5.  Hoelang gebruikt u dit middel al? 

1. korter dan 1 maand        2. 1 maand tot 1 jaar       3. 1 tot 5 jaar        
4. langer dan 5 jaar 

  
NOG MEER? Zo ja, herhaal B2, anders  ga door naar B3 
(voedingssupplementen) 

 
Interviewer: Bij meer dan 20 medicijnen in ieder geval de slaap- en 
kalmeringsmiddelen in de vragenlijst noteren.  De resterende medicijnen op het 
RCF-formulier noteren. 
 
Gebruik voedingssupplementen, zie LASA174. 
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LASAK152 

B.  Medicijngebruik 

 
Ik ga u nu vragen stellen over medicijnen die u misschien gebruikt. 
 

KMMEDUSE 

B1 Heeft u de afgelopen twee weken medicijnen gebruikt op voorschrift van een 
arts? Denkt u daarbij alstublieft ook aan slaap- en kalmeringsmiddelen 

 1. Nee   naar vraag B3      
 2. Ja 
 
B2 (INDIEN "Ja": )  Mag ik alstublieft alle medicijnen zien, die u nu gebruikt? 

Noteer hieronder de medicijnen aan de hand van potjes, doosjes en flesjes. Bij 
meer dan 20 medicijnen in ieder geval de slaap- en kalmeringsmiddelen 
invoeren. De resterende medicijnen op het RCF-formulier noteren 

 
KMMED1-N 
1. …………………………………………………handelsnaam geneesmiddel 

 
KMQUANT1-N, KMMEASU1-N 
2. …………………………………………………sterkte geneesmiddel  
Noteer (indien van toepassing) de sterkte van het medicijn in getal per 
eenheid (µgr/mg/g/ml/%). Bij medicatie met meerdere bestanddelen de sterkte 
van het sterkste bestanddeel invullen.  

   
K#TIMP1-N, KMPERIO1-N 

 3. …………………………………………………aantal per tijdseenheid 
 dag/week/maand/trombose/naar behoefte/anders 

 
 KDFORM1-N 
 4. Toedieningsvorm (juiste antwoord omcirkelen)? 
     1. tablet 2. capsule 3. druppels 4. bruistablet 5 injectie 

      6. inhalator 7. zak/poeder 8. zalf  9. pleister 10. zetpil 
    11. spray 12. anders, nl. ............................................................................. 

 
  
 KMDURAT1-N 
 5.  Hoelang gebruikt u dit middel al? 

1. korter dan 1 maand        2. 1 maand tot 1 jaar       3. 1 tot 5 jaar        
4. langer dan 5 jaar 
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NOG MEER? Zo ja, herhaal B2, anders  ga door naar B3  
 
(Gebruik voedingssupplementen, zie LASA174) 

https://www.lasa-vu.nl/

