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LASAB154 
 
Ik ga u nu een aantal vragen stellen over roken: 
 
msmokeyn 
1.  Rookt u?  
 

1. ja   naar vraag 3 
2. nee  naar vraag 2 
 

msmokebef 
2.  Heeft u vroeger gerookt?  
 

1. ja 
2. nee  naar onderdeel 4 
 

msmokesage 
3.  Op welke leeftijd bent u begonnen met roken? 
 

________ jaar 
 
msmokeqage 
4.  (Als nee op vraag 1 en ja op vraag 2:) Op welke leeftijd bent u gestopt met roken? 

 
________ jaar  naar onderdeel 4 
 

N.B. Het gaat om het huidige rookgedrag. 
 
msmokecig 
5.  Rookt u wel eens sigaretten uit een pakje? 

 
1. ja 
2. nee  naar vraag 7 

 
msmokecignw 
6.  Hoeveel sigaretten rookt u gemiddeld? 

 
aantal: ___________ sigaretten per dag of 
aantal: ___________ sigaretten per week 
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msmokesh 
7.  Rookt u wel eens shag of zelfgerolde sigaretten? 

 
1. ja 
2. nee  naar vraag 9 

 
msmokeshnw 
8.  Hoeveel shagjes rookt u gemiddeld? 

 
aantal: ___________ shagjes per dag of 
aantal: ___________ shagjes per week 

 
msmokeciga 
9.  Rookt u wel eens sigaren? 
  

1. ja 
2. nee  naar vraag 11  
 

msmokeciganw 
10. Hoeveel sigaren rookt u gemiddeld? 
 

aantal: ___________ sigaren per dag of 
aantal: ___________ sigaren per week 
 

msmokepipe 
11. Rookt u wel eens een pijp?  

 
1. ja 
2. nee  naar onderdeel 4 

 
msmokepm 
12. Hoeveel pakjes pijptabak (van 50 gram) rookt u gemiddeld? 
 

aantal: _______ pakjes pijptabak per week of 
aantal: _______ pakjes pijptabak per maand 
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LASAC154 
Ik ga u nu een aantal vragen stellen over roken. Wij willen graag weten of u op dit 
moment rookt, of dat u in het verleden gerookt heeft.  
 
msmokeyn - msmokebef 
Rookt u sigaretten of andere tabak? 

1. nooit gerookt  verlaat module 
2. ja, ik rook momenteel 
3. ik heb in het verleden gerookt 

 
Als antwoord = 2 of 3: 
msmokesage 
Op welke leeftijd bent u begonnen met roken? 
   ___________jaar 
 
Als antwoord = 3: 
msmokeqage 
Op welke leeftijd bent u gestopt met roken?  verlaat module 

___________jaar 
 
Wat voor soort tabak rookt u? (meerdere antwoorden mogelijk) 
Interviewer: 1 pakje shag is gelijk aan 50 shagjes. Bij minder dan 1 per week 1 
scoren. 

1. (msmokesh) sigaretten en/of shag  
2. (msmokeciga) sigaren 
3. (msmokepipe) pijp 
 

Als antwoord = 1: 
msmokecignw 
Hoeveel sigaretten en/of shagjes rookt u gemiddeld per week? 
  Aantal:  
 
Als antwoord = 2: 
msmokeciganw 
Hoeveel sigaren rookt u gemiddeld per week? 
  Aantal:  
 
 
Als antwoord = 3: 
cmsmokepm 
C15 Hoeveel pakjes pijptabak van 50 gram rookt u gemiddeld per maand? 
  Aantal:  
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LASAD154 
 
msmokeyn - msmokebef 
C5 Ik ga u nu een aantal vragen stellen over roken. Wij willen graag weten of u op 
dit moment rookt, of dat u in het verleden gerookt heeft. Rookt u sigaretten, sigaren 
of andere tabak? 
 

1. nooit gerookt 
2. ja, ik rook momenteel 
3. ik heb in het verleden gerookt 

 
msmokesage 
C6  Op welke leeftijd bent u begonnen met roken? 
   ___________jaar 
 
msmokeqage 
C7  Op welke leeftijd bent u gestopt met roken? 

___________jaar 
 
msmokecig 
C8 Rookt u wel eens sigaretten uit een pakje? 
 

4. JA 
5. NEE    naar vraag C10 
 

msmokecignw 
C9 Hoeveel sigaretten rookt u gemiddeld? 
 
  ___________aantal sigaretten per dag of 
  ___________aantal sigaretten per week 
 
cmsmokesh 
C10   Rookt u wel eens shag of zelfgerolde sigaretten? 
 

1. JA 
2. NEE     naar vraag C12 

 
msmokeshnw 
C11  Hoeveel shagjes  rookt u gemiddeld? 
 
  ___________aantal shagjes per dag of 
  ___________aantal shagjes per week 
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msmokeciga 
C12 Rookt u wel eens sigaren? 
 

1. JA 
2. NEE     naar vraag C14 

 
msmokeciganw 
C13  Hoeveel sigaren  rookt u gemiddeld? 
 
  ___________aantal sigaren per dag of 
  ___________aantal sigaren per week 
 
msmokepipe 
C14  Rookt u wel eens pijp? 
 

1. JA 
2. NEE   naar sectie D (Codeertaak) 

 
msmokepm 
C15 Hoeveel pakjes pijptabak (van 50 gram) rookt u gemiddeld? 
 
  ___________aantal pakjes pijptabak per week  of 
  ___________aantal pakjes pijptabak  per maand 
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LASAE154 / LAS2B154 / LASAF154 / LASAG154 
 
Ik ga u nu een aantal vragen stellen over roken. Wij willen graag weten of u op dit 
moment rookt, of dat u in het verleden gerookt heeft. 

 
msmokeyn - msmokebef 
C5 Rookt u sigaretten, sigaren of andere tabak? 
 

1. nooit gerookt  naar sectie D 
2. ja, ik rook momenteel 
3. ik heb in het verleden gerookt 

 
msmokesage 
C6  Op welke leeftijd bent u begonnen met roken? 
  

…………. jaar 
 
msmokeqage 
C7  Alleen voor ex-rokers: Op welke leeftijd bent u gestopt met roken? 
               

………… jaar 
 
msmokecigp 
C8 Alleen voor ex-rokers: Heeft u in het verleden sigaretten/ shag gerookt? 
 

1. ja 
2. nee  naar vraag C10 

 
msmokecigpnw 
C9 Alleen voor ex-rokers:  Hoeveel sigaretten/ shagjes rookte u gemiddeld genomen 

over de gehele periode dat u rookte? 
 

 …………. sigaretten/ shagjes per dag of 
 ………..... sigaretten/ shagjes per week 

 
msmokeciga 
C10 Rookt u momenteel wel eens pijp of sigaar? 
 

1. ja 
2. nee    naar vraag C12 
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msmokeciganw 
C11 Hoeveel pijpen of sigaren rookt u gemiddeld? 
 
 ………….. pijpen/sigaren per dag of 
 ………….. pijpen/sigaren per week 
 
msmokecig 
C12  Rookt u momenteel wel eens sigaretten uit een pakje of shag? 
 

1. ja 
2. nee     naar sectie D 

 
msmokecignw 
C13  Hoeveel sigaretten/shagjes  rookt u gemiddeld? 
 
 …………… sigaretten/shagjes per dag of    
 …………… sigaretten/shagjes per week 
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LASAH154 
 
Ik ga u nu een aantal vragen stellen over roken. Wij willen graag weten of u op dit 
moment rookt, of dat u in het verleden gerookt heeft.  

 
msmokeyn - msmokebef 
C6 Rookt u sigaretten, sigaren of andere tabak? 
 

1. nooit gerookt  naar sectie D 
2. ja, ik rook momenteel 
3. ik heb in het verleden gerookt 

 
msmokesage 
C7  Op welke leeftijd bent u begonnen met roken? 
  

…………. jaar 
 
msmokeqage 
C8  Alleen voor ex-rokers: Op welke leeftijd bent u gestopt met roken? 
               

………… jaar 
 
msmokecigp 
C9 Alleen voor ex-rokers: Heeft u in het verleden sigaretten/ shag gerookt? 
 

1. ja 
2. nee  naar vraag C11 

 
msmokecigpnw 
C10  Alleen voor ex-rokers:  Hoeveel sigaretten/ shagjes rookte u gemiddeld    
         genomen over de gehele periode dat u rookte? 
 

…………. sigaretten/ shagjes per dag of    
………..... sigaretten/ shagjes per week 

 

Interviewer: Een pakje sigaretten bevat meestal 20 sigaretten. Een pakje shag    
bevat 50 shagjes. 
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msmokeciga 
C11  Rookt u momenteel wel eens pijp of sigaar? 
 

1.  ja 
2.  nee    naar vraag C13 
 

msmokeciganw 
C12  Hoeveel pijpen of sigaren rookt u gemiddeld? 
 
 ………….. pijpen/sigaren per dag of   
 ………….. pijpen/sigaren per week 
 
msmokecig 
C13  Alleen voor rokers: Rookt u momenteel wel eens sigaretten uit een pakje of 

shag? 
 

1.  ja 
2.  nee     naar sectie D 

 
msmokecignw 
C14  Alleen voor rokers: Hoeveel sigaretten/shagjes  rookt u gemiddeld? 
 
 …………… sigaretten/shagjes per dag of   
 …………… sigaretten/shagjes per week 
 
   

Interviewer: Een pakje sigaretten bevat meestal 20 sigaretten. Een pakje shag    
bevat 50 shagjes. 
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LAS3B154 
 
In wave 3B questions about alcohol and tobacco were split, so alcohol became part 
C, tobacco part D of the questionnaire. 
 
D.  Roken 
 
Ik ga u nu een aantal vragen stellen over tabaksgebruik.  
 
msmokeyn 
D1 Rookt u sigaretten, sigaren, pijp of andere tabak? 
 

1. nooit gerookt   naar volgende sectie 
2. ja, ik rook momenteel 
3. ik heb in het verleden gerookt 

 
msmokebef-msmokesage 
D2 Op welke leeftijd bent u begonnen met roken? 
  
  …………….. jaar 
 
msmokeqage 
D3 Alleen voor ex-rokers: Op welke leeftijd bent u definitief gestopt met 
 roken? 
  

……………… jaar 
 

msmokecigp 
D4 Alleen voor ex-rokers: Heeft u in het verleden sigaretten/shag gerookt? 
 

1. nee  naar volgende sectie 
2. ja  

 
msmokecigpnw 
D5  Alleen voor ex-rokers:  Hoeveel sigaretten/ shagjes rookte u gemiddeld 

genomen over de gehele periode dat u rookte? 
 
  …………………. aantal sigaretten/ shagjes per dag of 
  …………………. aantal sigaretten/ shagjes per week      naar  
 volgende sectie 
 

Interviewer:  Indien mogelijk het aantal per week aangeven. Het 
aantal sigaretten/ shagjes per dag vermenigvuldigen met 7.  
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NB. Een pakje sigaretten bevat meestal 20 sigaretten. 
NB. Een pakje shag bevat 50 shagjes. 

 
msmokeciga 
D6 Rookt u momenteel wel eens pijp of sigaar? 
 

1. nee  naar vraag D8 
2. ja    

 
msmokeciganw 
D7 Hoeveel pijpen of sigaren rookt u gemiddeld? 
 
  …………………..… aantal pijpen/sigaren per dag of 
  …………………….. aantal pijpen/sigaren per week 
 

Interviewer:  Indien mogelijk het aantal  per week aangeven. Het 
aantal pijpen/sigaren per dag vermenigvuldigen met 7.  

 
msmokecig 
D8   Rookt u momenteel wel eens sigaretten uit een pakje of shag? 
 

1. nee     naar volgende sectie 
2. ja    

 
msmokecignw 
D9  Hoeveel sigaretten/shagjes rookt u gemiddeld? 
 
  …………….. aantal sigaretten/shagjes per dag  of 
  …………….. aantal sigaretten/shagjes per week 
 

Interviewer:  Indien mogelijk het aantal per week aangeven. Het 
aantal sigaretten/ shagjes per dag vermenigvuldigen met 7.  
NB. Een pakje sigaretten bevat meestal 20 sigaretten. 
NB. Een pakje shag bevat 50 shagjes. 
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LASMB154 
 
Tabaksgebruik (samen afgenomen met vragen over alcohol) 
 
msmokeyn 
4 Rookt u? 

1. nee  naar vraag 7 
2. ja    

 
msmokesage 
5 Op welke leeftijd bent u begonnen met roken? 
  
  …………….. jaar 
 
msmokecignw 
6  Hoeveel sigaretten rookt u per dag? 

1. 1-20      naar einde sectie 
2. meer dan 20 per dag  naar einde sectie 

  
msmokebef 
7 Heeft u ooit gerookt? 

1. nee  naar einde sectie   
2. ja  naar vraag 8 
 

msmokeqage 
8 Op welke leeftijd bent u gestopt met roken? 
  

……………… jaar 
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LASAI154 
 

D.  Roken 

 
Ik ga u nu een aantal vragen stellen over roken.  

 
msmokeyn- msmokebef 
D1 Rookt u sigaretten, sigaren, elektronische sigaretten, pijp of andere tabak? 
 

1. nooit gerookt   naar volgende onderdeel 
2. ja, ik rook momenteel 
3. ik heb in het verleden gerookt 

 
msmokesage 
D2 Op welke leeftijd bent u begonnen met roken? 
  
  …………….. jaar 
 
msmokeqage 
D3 Alleen voor ex-rokers: Op welke leeftijd bent u definitief gestopt met roken? 
  

……………… jaar 
 

msmokecigp 
D4 Alleen voor ex-rokers: Heeft u in het verleden sigaretten/shag gerookt? 
 

1. nee   naar vraag D6 
2. ja  

 
msmokecigpnw 
D5  Alleen voor ex-rokers:  Hoeveel sigaretten/ shagjes rookte u gemiddeld 

genomen over de gehele periode dat u rookte? 
 
  ……aantal sigaretten/ shagjes per dag  of 
 
  ……aantal sigaretten/ shagjes per week      naar volgende onderdeel 
 
 

Interviewer:  Indien mogelijk het aantal per week aangeven. Het 
aantal sigaretten/ shagjes per dag vermenigvuldigen met 7.  
NB. Een pakje sigaretten bevat meestal 20 sigaretten. 
NB. Een pakje shag bevat 50 shagjes. 
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msmokecigp 
D6 Alleen voor ex-rokers: Heeft u weleens een elektronische sigaret gebruikt 

(bijv. e-sigaret, e-smoker, shisha-pen of FlavorVape). Ook al was het maar af 
en toe? 

 
1. nee   naar vraag D8  
2. ja 

 
msmokeecigpf 
D7  Alleen voor ex-rokers: Hoe vaak gebruikte u de elektronische sigaret? 
 

1. Een groot deel van de dag 
2. Eén of enkele keren per dag 
3. Eén of enkele keren per week 
4. Eén of enkele keren per maand 
5. Eén of enkele keren per jaar 

 
msmokeciga 
D8 Rookt u momenteel wel eens pijp of sigaar? 
 

1. nee  naar vraag D10 
2. ja    
 

msmokeciganw 
D9 Hoeveel pijpen of sigaren rookt u gemiddeld? 
 
  …………aantal pijpen/sigaren per dag of 
 
  …………aantal pijpen/sigaren per week 
 

Interviewer:  Indien mogelijk het aantal  per week aangeven. Het 
aantal pijpen/sigaren per dag vermenigvuldigen met 7.  

 

msmokecig 
D10   Rookt u momenteel weleens sigaretten uit een pakje of shag? 
 

1. nee    naar volgende onderdeel 
2. ja    

 
msmokecignw 
D11  Hoeveel sigaretten/shagjes  rookt u gemiddeld? 
 
  …aantal sigaretten/shagjes per dag of 
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  …aantal sigaretten/shagjes per week 
 

Interviewer:  Indien mogelijk het aantal per week aangeven. Het 
aantal sigaretten/ shagjes per dag vermenigvuldigen met 7.  
NB. Een pakje sigaretten bevat meestal 20 sigaretten. 
NB. Een pakje shag bevat 50 shagjes. 

 
 

msmokeecig 
D12   Alleen voor rokers: Gebruikt u weleens een elektronische sigaret (b.v. e-

sigaret, e-smoker, shishapen of FlavorVape), ook al is het maar af en toe? 
 

1. nee   naar volgende onderdeel 
2. ja  

 
msmokeecigf 
D13  Hoe vaak gebruikt u de elektronische sigaret? 
 

1. Een groot deel van de dag 
2. Eén of enkele keren per dag 
3. Eén of enkele keren per week 
4. Eén of enkele keren per maand 
5. Eén of enkele keren per jaar 

 
msmokeeecigd 
D14  Welke dosering gebruikt u voor de elektronische sigaret? 
 

1. Geen nicotine  
2. 1 tot en met 10 mg nicotine 
3. 11 tot en met 20 mg nicotine 
4. 21 tot en met 35 mg nicotine 
5. 36 mg nicotine of hoger 
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LASAJ154 / LASAK154 
 

D.  Roken 

 
Ik ga u nu een aantal vragen stellen over roken.  

 
msmokeyn- msmokebef 
D1 Rookt u sigaretten, sigaren, elektronische sigaretten, pijp of andere tabak? 
 

1. nooit gerookt   naar volgende onderdeel 
2. ja, ik rook momenteel 
3. ik heb in het verleden gerookt 

 
msmokesage 
Indien nu D1=2 en in de I-meting D1=2, deze vraag niet stellen: 
D2 Op welke leeftijd bent u begonnen met roken? 
  
  …………….. jaar 
 
msmokeqage 
D3 Alleen voor ex-rokers: Op welke leeftijd bent u definitief gestopt met roken? 
  

……………… jaar 
 

msmokecigp 
D4 Alleen voor ex-rokers: Heeft u in het verleden sigaretten/shag gerookt? 
 

1. nee   naar vraag D6 
2. ja  

 
msmokecigpnw 
D5  Alleen voor ex-rokers:  Hoeveel sigaretten/ shagjes rookte u gemiddeld 

genomen over de gehele periode dat u rookte? 
 
 ……aantal sigaretten/ shagjes per week      naar volgende onderdeel 
 
 

Interviewer: Als R het aantal sigaretten/sjagjes per dag aangeeft, 
dit aantal vermenigvuldigen met 7. 
NB. Een pakje sigaretten bevat meestal 20 sigaretten. 
NB. Een pakje shag bevat 50 shagjes. 
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msmokeecigp 
D6 Alleen voor ex-rokers: Heeft u weleens een elektronische sigaret gebruikt 

(bijv. e-sigaret, e-smoker, shisha-pen of FlavorVape). Ook al was het maar af 
en toe? 

 
1. nee   naar vraag D8  
2. ja 

 
msmokeecigpf 
D7  Alleen voor ex-rokers: Hoe vaak gebruikte u de elektronische sigaret? 
 

1. Een groot deel van de dag 
2. Eén of enkele keren per dag 
3. Eén of enkele keren per week 
4. Eén of enkele keren per maand 
5. Eén of enkele keren per jaar 

 
msmokeciga 
D8 Rookt u momenteel wel eens pijp of sigaar? 
 

1. nee  naar vraag D10 
2. ja    
 

msmokeciganw 
D9 Hoeveel pijpen of sigaren rookt u gemiddeld? 
   

…………aantal pijpen/sigaren per week 
 

Interviewer:  Indien R het aantal pijpen/sigaretten per dag aangeeft, 
dit aantal vermenigvuldigen met 7. 

 

 
msmokecig 
D10   Alleen voor rokers: Rookt u momenteel weleens sigaretten uit een pakje of 
shag? 
 

1. nee    naar volgende onderdeel 
2. ja    

 
msmokecignw 
D11  Alleen voor rokers: Hoeveel sigaretten/shagjes  rookt u gemiddeld? 
   

…aantal sigaretten/shagjes per week 
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LASA 154  -  Smoking         Medical interview  
 
 
Questionnaire (in Dutch): LASAB154 / LASAC154 / LASAD154 / LASAE154 / 
LAS2B154 / LASAF154 / LASAG154 / LASAH154 / LAS3B154 / LASMB154 / 
LASAI154 / LASAJ154 / LASAK154 
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Interviewer: Als R het aantal sigaretten/sjagjes per dag aangeeft, 
dit aantal vermenigvuldigen met 7. 
NB. Een pakje sigaretten bevat meestal 20 sigaretten. 
NB. Een pakje shag bevat 50 shagjes. 

 
 

msmokeecig 
D12   Alleen voor rokers: Gebruikt u weleens een elektronische sigaret (b.v. e-

sigaret, e-smoker, shishapen of FlavorVape), ook al is het maar af en toe? 
 

1.   nee   naar volgende onderdeel 
2. ja  

 
msmokeecigf 
D13  Hoe vaak gebruikt u de elektronische sigaret? 
 

1.   Een groot deel van de dag 
2. Eén of enkele keren per dag 
3. Eén of enkele keren per week 
4. Eén of enkele keren per maand 
5. Eén of enkele keren per jaar 

 
msmokeecigd 
D14  Welke dosering gebruikt u voor de elektronische sigaret? 
 

1. Geen nicotine  
2. 1 tot en met 10 mg nicotine 
3. 11 tot en met 20 mg nicotine 
4. 21 tot en met 35 mg nicotine 
5. 36 mg nicotine of hoger 
6. Weet niet 
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