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NB.: Questions about diet and food in Waves C and D were also asked in 
LASA184 (Medical interview) and in Waves B, C and D in the Self-administered 
questionnaire ( LASA118). 
 
 

LASAB160 
 
De volgende vragen gaan over uw lichaamsgewicht. 
 
mweightch 
1.  Bent u de afgelopen zes maanden in gewicht: 

 
1. gelijk gebleven ---> vraag 4 
2. aangekomen 
3. afgevallen 
 

 
mweightchkg 
2.  (Indien antwoord 2 of 3:) Hoeveel kilo bent u aangekomen- /afgevallen? 
 

________ kilogram (hele kilogrammen, afronden naar boven) 
 

 
mweightchr, mweightlr, mweightgr  
3.  Hoe komt het dat u bent aangekomen/afgevallen? 
 

1. ziekte 
2. dieet 
3. verandering in sociale situatie (pensionering, verweduwing) 
4. anders, nl. (mweightchrc)_________________________________ 
5. weet niet 
 

 
mweighthigh 
4.  Wat is in uw leven uw hoogste (maximale) gewicht geweest (exclusief eventuele 

zwangerschapsperioden)? 

 
__________ kilogram 
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mweightage 
5.  Hoe oud was u toen u op uw maximale gewicht was (exclusief eventuele 

zwangerschapsperioden)? 
 
__________ jaar 
 
 

mweightk40y 
6.  Welk gewicht had u toen u 40 jaar oud was? 
 

__________ kilogram 
 

 
mheight40y 
7.  Welke lengte had u toen u 40 jaar oud was? 
 

__________ centimeter 
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LASAC160 
 
De volgende vragen gaan over uw lichaamsgewicht en diëten 
 
mweightch 
1 Bent u de afgelopen zes maanden in gewicht: 
 

1. gelijk gebleven  vraag 4 
2. aangekomen 
3. afgevallen 

 
mweightchkg 
2. Hoeveel kilo bent u aangekomen/afgevallen? 
 

………………….kg 
 

 

Interviewer:  halve kilo’s afronden naar boven 

 
 
mweightchr, mweightlr, mweightgr  
3. Hoe komt het dat u bent aangekomen/afgevallen? 
 

1. ziekte 
2. dieet 
3. verandering in sociale situatie (pensionering, verweduwing) 
4. anders (mweightchrc)………………………. 
5. weet niet 

 
 
 
mheight25y 
4. Wat was uw lichaamslengte toen u 25 jaar oud was? 
 

__________ centimeter 
 
 
mweightlow 
5.  Wat was uw laagste lichaamsgewicht na de leeftijd van 25 jaar 

 
__________ kilogram 
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LASAD160 
 
De volgende vragen gaan over uw lichaamsgewicht en diëten 
 
mweightch 
1. Bent u de afgelopen zes maanden in gewicht: 
 

1. gelijk gebleven  vraag diëten, zie LASA184 
2. aangekomen 
3. afgevallen 

  
 
mweightchkg 
2. Hoeveel kilo bent u aangekomen/afgevallen? 
 

………………….kg 
 

 

Interviewer:  halve kilo’s afronden naar boven 

 
 
mweightchr, mweightlr, mweightgr  
3. Hoe komt het dat u bent aangekomen/afgevallen? 
 

1. ziekte 
2. dieet 
3. verandering in sociale situatie (pensionering, verweduwing) 
4. anders (mweightchrc)………………………. 
5. weet niet 
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LASAE160 
 
De volgende vragen gaan over uw lichaamsgewicht  
 

mweightch 
1. Bent u de afgelopen zes maanden in gewicht: 
 

1. gelijk gebleven    naar sectie P 
2. aangekomen  
3. afgevallen 

  
mweightchkg 
2. Hoeveel kilo bent u aangekomen/afgevallen? 
 

………………….kg 
 

 

Interviewer:  halve kilo’s afronden naar boven 

 
 
mweightchr, mweightlr, mweightgr  
3. Hoe komt het dat u bent aangekomen/afgevallen? 
 

1. ziekte 
2. dieet 
3. verandering in sociale situatie (pensionering, verweduwing) 
4. anders (mweightchrc)………………………. 
5. weet niet 
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LAS2B160 
 
De volgende vragen gaan over uw lichaamsgewicht  
 
mweightch 
1. Bent u de afgelopen zes maanden in gewicht: 
 

1. gelijk gebleven    naar vraag 4a 
2. aangekomen  
3. afgevallen 

 
mweightchkg 
2. Hoeveel kilo bent u aangekomen/afgevallen? 
 

…………...kg 
 

 

Interviewer:  halve kilo’s afronden naar boven 

 
 
mweightchr, mweightlr, mweightgr  
3. Hoe komt het dat u bent aangekomen/afgevallen? 
 

1. ziekte 
2. dieet 
3. verandering in sociale situatie (pensionering, verweduwing) 
4. anders (mweightchrc)………………………. 
5. weet niet 

 
 
mwmax 
4a. Wat is in uw leven het hoogste (maximale) gewicht geweest (exclusief eventuele 

zwangerschapsperioden)? 
  
  ......................... kg 
 
magewmx 
4b. Hoe oud was u toen u op uw maximale gewicht was (exclusief eventuele 

zwangerschapsperioden)? 
 

 .......................... jaar 
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mwage25 
5. Welk gewicht had u toen u 25 jaar oud was? 
 
  ......................... kg 
 
mwage40 
6. Welk gewicht had u toen u 40 jaar oud was? 
 
  ......................... kg 
 
mhage25 
7.  Welke lengte had u toen u 25 jaar oud was? 
 
  ......................... cm 
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LASAF160   
 
Lichaamsgewicht 
 
mweightch 
1. Bent u de afgelopen zes maanden in gewicht: 
 

1. gelijk gebleven    naar vraag 4 
2. aangekomen  
3. afgevallen 

 
mweightchgk 
2. Hoeveel kilo bent u aangekomen/afgevallen? 
 

…………...kg 
 

 

Interviewer:  halve kilo’s afronden naar boven 

 
mweightchr, mweightlr, mweightgr  
3. Hoe komt het dat u bent aangekomen/afgevallen? 
 

1. ziekte 
2. dieet 
3. verandering in sociale situatie (pensionering, verweduwing) 
4. anders (mweightchrc)………………………. 
5. weet niet 

 
msatw 
4. Hoe tevreden bent u op dit moment met uw lichaamsgewicht? 
 

1. zeer  
2. redelijk 
3. weinig 
4. helemaal niet 
5. weet niet 
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mestw 
5. Denkt u op dit moment dat u ondergewicht heeft, een juist gewicht heeft, of 

overgewicht heeft? 
 

1. ondergewicht 
2. ongeveer het juiste gewicht 
3. overgewicht 
4. weet niet  

 
mattw 
6. Let u op dit moment op uw gewicht? 
  

1. ja, ik probeer af te vallen 
2. ja, ik probeer niet zwaarder te worden 
3. ja, ik probeer niet af te vallen  naar sectie Q 
4. ja, ik probeer zwaarder te worden naar sectie Q 
5. nee      naar sectie Q 
6. weet niet      naar sectie Q 

 
mlwm01-mlwm14 
7. Welke methode gebruikt u om af te vallen of om niet zwaarder te worden? 

Let op: meerdere antwoorden zijn mogelijk! 
 

1. minder eten (kleinere hoeveelheden van alle voedingsmiddelen) 
2.  minder of geen tussendoortjes 
3.  minder vet eten 
4.  minder alcohol drinken 
5.  beperken tot 1 of 2 typen van een voedingsmiddel (bijvoorbeeld alleen 

mager vlees) 
6.  gebruik van light producten zoals light frisdrank of light margarine 
7.  gebruik van maaltijdvervangers zoals Slim-fast produkten 
8.  commercieel afslankprogramma zoals Weight Watcher 
9.  meer sporten 
10. meer dagelijkse lichaamsbeweging (bijvoorbeeld de trap in plaats van 

de lift nemen, de fiets in plaats van de auto nemen) 
11. meer roken 
12. gebruik van afslankpillen (zowel voorgeschreven door arts als vrij 

verkrijgbaar) 
13. maagverkleining, maagband of liposuctie (wegzuigen van vet onder de 

huid) 
14. begeleiding van diëtist/huisarts/specialist 
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8. Zijn er eventueel nog andere methoden die u gebruikt om af te vallen of om niet 
zwaarder te worden? 

 
………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………. 
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LASAG160  
 
Lichaamsgewicht 
 
De volgende vragen gaan over uw lichaamsgewicht  
 
mweightch 
1.  Bent u de afgelopen zes maanden in gewicht: 
 

1. gelijk gebleven    naar vraag 4 
2. aangekomen 
3. afgevallen 

 
mweightchkg 
2.  Hoeveel kilo bent u aangekomen/afgevallen? 
 
 ………… kg 
 
mweightchr, mweightlr, mweightgr  
3. Hoe komt het dat u bent aangekomen/afgevallen? 
 

1. ziekte 
2. dieet 
3. verandering in sociale situatie (pensionering, verweduwing) 
4. anders (mweightchrc)………………………. 
5. weet niet 

 
msatw 
4. Bent u tevreden met uw lichaamsgewicht? 
 

1. zeer ontevreden     
2. ontevreden    
3. niet tevreden / niet ontevreden  
4. tevreden 
5. zeer tevreden  
6. weet niet 
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mestw 
5. Hoe schat u uw lichaamsgewicht in? 

 
1. ernstig ondergewicht 
2. ondergewicht 
3. ongeveer normaal gewicht 
4. overgewicht 
5. ernstig overgewicht 
6. weet niet 

 
mattw 
6. Let u op dit moment op uw gewicht? 
  

1. ja, ik probeer af te vallen    
2.  ja, ik probeer niet zwaarder te worden   
3.  ja, ik probeer niet af te vallen   naar onderdeel U 
4.  ja, ik probeer zwaarder te worden  naar onderdeel U 
5.  nee       naar onderdeel U 
6.  weet niet      naar onderdeel U 

 
mlwm01-mlwm14 
7. Welke methode gebruikt u om af te vallen of om niet zwaarder te worden? 

Let op: meerdere antwoorden zijn mogelijk! 
 

1.      minder eten (kleinere hoeveelheden van alle voedingsmiddelen) 
2.  minder of geen tussendoortjes 
3.  minder vet eten 
4.  minder alcohol drinken 
5.  beperken tot 1 of 2 typen van een voedingsmiddel (bijvoorbeeld alleen 

mager vlees) 
6.  gebruik van light producten zoals light frisdrank of light margarine 
7.  gebruik van maaltijdvervangers zoals Slim-fast produkten 
8.  commercieel afslankprogramma zoals Weight Watcher 
9.  meer sporten 
10. meer dagelijkse lichaamsbeweging (bijvoorbeeld de trap in plaats van 

de lift nemen, de fiets in plaats van de auto nemen) 
11. meer roken 
12. gebruik van afslankpillen (zowel voorgeschreven door arts als vrij 

verkrijgbaar) 
13. maagverkleining, maagband of liposuctie (wegzuigen van vet onder de 

huid) 
14. begeleiding van diëtist/huisarts/specialist 

 

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


       
 

LASA 160 - Weight change        Medical interview  
 
 
Questionnaire (in Dutch): LASAB160 / LASAC160 / LASAD160 / LASAE160 / 
LAS2B160 / LASAF160 / LASAG160 / LASAH160 / LAS3B160 / LASMB160 / 
LASAI160 / LASAJ160 / LASAK160 
 
 

www.lasa-vu.nl  02-Aug-2022 13 

 
LASAH160 
 
Lichaamsgewicht 
 
De volgende vragen gaan over uw lichaamsgewicht.  
 
mweightch 
1.  Bent u de afgelopen zes maanden in gewicht: 

 
1. gelijk gebleven    naar vraag 5 
2. aangekomen  
3. afgevallen 

 
mweightchkg 
2.  Hoeveel kilo bent u aangekomen/afgevallen? 
 
 ………… kg 
 
mweightlr2 
3. Indien u bent afgevallen, hoe komt dat? 

Let op: meerdere antwoorden zijn mogelijk! 
 

1. ziekte     (onbedoeld afgevallen) 
2. sociale factoren zoals pensionering, overlijden naaste, stress, drukte, etc. 

     (onbedoeld afgevallen) 
3. afslankdieet    (bedoeld afgevallen) 
4. ander dieet    (bijvoorbeeld zoutloos; onbedoeld  

     afgevallen) 
5. meer lichaamsbeweging  (bedoeld afgevallen) 
6. oorzaak onbekend   (onbedoeld afgevallen) 
7. andere oorzaak, namelijk … 
 

mweightgr2 
4. Indien u bent aangekomen, hoe komt dat? 

Let op: meerdere antwoorden zijn mogelijk! 
 

1. ziekte 
2. anders of meer gaan eten 
3. minder lichaamsbeweging 
4. combinatie van anders of meer eten en minder lichaamsbeweging 
5. oorzaak onbekend 
6. andere oorzaak, namelijk … 
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meatl6m 
5.  Heeft u de afgelopen 6 maanden minder gegeten dan normaal door verlies van 

eetlust, door problemen met vertering van de voeding, of problemen met kauwen 
of slikken? 

 
1. niet minder gegeten 
2. wel wat minder gegeten 
3. veel minder gegeten 

 
mprob6m 
6. Heeft u de afgelopen 6 maanden last gehad van psychologische stress of bent u 

ernstig ziek geweest? 
 

1. nee 
2. ja 

 
mapp7d 
7.  Hoe zou u uw eetlust in de afgelopen 7 dagen beoordelen? 
 

1. goed 
2. matig 
3. slecht 

 
mapp6m 
8. Hoe zou u uw eetlust in de afgelopen 6 maanden (gemiddeld)  beoordelen: 
 

1. goed 
2. matig 
3. slecht 

 
msatw 
9.    Bent u tevreden met uw lichaamsgewicht? 
 

1. zeer ontevreden     
2. ontevreden    
3. niet tevreden / niet ontevreden  
4. tevreden 
5. zeer tevreden  
6. weet niet 
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mestw 
10. Hoe schat u uw lichaamsgewicht in? 
 

1. ernstig ondergewicht 
2. ondergewicht 
3. ongeveer normaal gewicht 
4. overgewicht 
5. ernstig overgewicht 
6. weet niet 

 
mattw 
11. Let u op dit moment op uw gewicht? 
  

1. ja, ik probeer af te vallen    
2. ja, ik probeer niet zwaarder te worden   
3. ja, ik probeer niet af te vallen   
4. ja, ik probeer zwaarder te worden   
5. nee      
6. weet niet     

 
mwage25 
12. Wat was uw gewicht op 25-jarige leeftijd? 
 

………… kg  
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LAS3B160 
 
Lichaamsgewicht en lengte 
 
De volgende vragen gaan over uw lichaamsgewicht  
 
mweightch 
1. Bent u de afgelopen zes maanden in gewicht: 
 

1. gelijk gebleven?    naar vraag 5 
2. aangekomen? 
3. afgevallen? 

  
mweightchkg 
2. (Indien antwoord 2 of 3) 

Hoeveel kilo bent u aangekomen/afgevallen? 
 

…………...kg 
 

 

Interviewer:  halve kilo’s afronden naar boven 

 
 
 
mweightlr2 
3.  Indien u bent afgevallen, wat is hiervoor de belangrijkste reden? 
  (1 antwoord mogelijk) 
 

1. ziekte*     (onbedoeld afgevallen)  
2. sociale factoren zoals pensionering, overlijden naaste, stress, drukte, 

etc.      (onbedoeld afgevallen) 
3. afslankdieet     (bedoeld afgevallen) 
4. ander dieet     (onbedoeld afgevallen) 
5. meer lichaamsbeweging   (bedoeld afgevallen) 
6. oorzaak onbekend    (onbedoeld afgevallen) 
7. andere oorzaak, namelijk … 

 
* ) INTERVIEWER: De optie ‘ziekte’ ook aankruisen bij een van de volgende 
antwoorden: operatie, ziekenhuisopname, zich lichamelijk niet goed voelen, 
klinische depressie of medicijngebruik (m.u.v. Prednison – deze bij ‘anders’ 
invullen).  
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mweightgr2 
4.  Indien u bent aangekomen, wat is hiervoor de belangrijkste reden? 
  (1 antwoord mogelijk) 

 
1. ziekte* 
2. anders of meer gaan eten 
3. minder lichaamsbeweging  
4. combinatie van anders of meer eten en minder lichaamsbeweging 
5. oorzaak onbekend 
6. andere oorzaak, namelijk … 

 

meatl6m  
5.   Heeft u de afgelopen 6 maanden minder gegeten dan normaal door 

 verlies van eetlust, door problemen met vertering van de voeding, of 
 problemen met kauwen of slikken? 

 
1. niet minder gegeten 
2. wel wat minder gegeten 
3. veel minder gegeten 

 
mprob6m 
6.  Heeft u de afgelopen 6 maanden last gehad van psychologische stress of 

 bent u ernstig ziek geweest? 
 

1. nee 
2. ja 

 
mapp7d 
7.   Hoe zou u uw eetlust in de afgelopen 7 dagen beoordelen? 
 

1. goed 
2. matig 
3. slecht 

 
mapp6m 
8.   Hoe zou u uw eetlust in de afgelopen 6 maanden (gemiddeld)  beoordelen: 
 

1. goed 
2. matig 
3. slecht 
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msatw 
9.     Bent u tevreden met uw lichaamsgewicht? 
 

1. zeer ontevreden     
2. ontevreden    
3. niet tevreden / niet ontevreden  
4. tevreden 
5. zeer tevreden  
6. weet niet 

 

mestw 
10.    Hoe schat u uw lichaamsgewicht in? 

 
1. ernstig ondergewicht 
2. ondergewicht 
3. ongeveer normaal gewicht 
4. overgewicht 
5. ernstig overgewicht 
6. weet niet 

 
mattw 
11. Let u op dit moment op uw gewicht? 
  

1. ja, ik probeer af te vallen 
2. ja, ik probeer niet zwaarder te worden 
3. ja, ik probeer niet af te vallen 
4. ja, ik probeer zwaarder te worden 
5. nee 
6. weet niet  

 
mwmax 
12. Wat is in uw leven het hoogste (maximale) gewicht geweest (exclusief 

eventuele zwangerschapsperioden)? 
  
  ......................... kg 
 
magewmx 
13. Hoe oud was u toen u op uw maximale gewicht was (exclusief eventuele 

zwangerschapsperioden)? 
 

 .......................... jaar 
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mwage25 
14. Welk gewicht had u toen u 25 jaar oud was? 
 
  ......................... kg 
 
mwage40 
15. Welk gewicht had u toen u 40 jaar oud was? 
 
  ......................... kg 
 
mhage25 
16. Welke lengte had u toen u 25 jaar oud was? 
 

……………….  cm 
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LASMB160 
 
Gewichtsverlies (onbedoeld) 
 
mwloss 
1. Bent u de afgelopen zes maanden onbedoeld 4 kilogram of meer afgevallen?: 
 

1. Nee         einde module  
2. Ja        einde module 
3. Weet niet, aantal kilogrammen is onbekend  naar vraag 2 

 
mwlclot 
2.  Is uw kleding de afgelopen 6 maanden ruimer gaan zitten? 
 

1. Nee         naar vraag 3 
2. Ja        einde module 

 
mwlbelt 
3. Moet uw riem de afgelopen 6 maanden een gaatje strakker?   
 

1. Nee         naar vraag 4 
2. Ja        einde module 

 
mwlwatc 
4  Zit uw horloge de afgelopen 6 maanden ruimer op de pols? 
 

1. Nee           
2. Ja         
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LASAI160 
 
Lichaamsgewicht en lengte 
 
De volgende vragen gaan over uw lichaamsgewicht. 
 
mweightch 
1. Bent u de afgelopen zes maanden in gewicht: 
 

1. gelijk gebleven?    naar vraag 5 
2. aangekomen?   naar vraag 2, 4, 5, etc. 
3. afgevallen?    naar vraag 2, 3, 5, etc. 
 

  
mweightchkg 
2. Hoeveel kilo bent u aangekomen/afgevallen? 
 

…………...kg 
 

 

Interviewer:  halve kilo’s afronden naar boven 

 
 
 
mweightlr2 
3.  Wat is de belangrijkste reden dat u bent afgevallen? 
  (1 antwoord mogelijk) 
 

1. ziekte*     (onbedoeld afgevallen) 
2. sociale factoren zoals pensionering, overlijden naaste, stress, drukte, 

etc.      (onbedoeld afgevallen) 
3. afslankdieet    (bedoeld afgevallen) 
4. ander dieet     (bijv. zoutloos, onbedoeld afgevallen) 
5. meer lichaamsbeweging   (bedoeld afgevallen) 
6. oorzaak onbekend    (onbedoeld afgevallen) 
7. andere oorzaak, namelijk … 

 
*) INTERVIEWER: De optie ‘ziekte’ ook aankruisen bij een van de volgende 
antwoorden: operatie, ziekenhuisopname, zich lichamelijk niet goed voelen, 
klinische depressie of medicijngebruik (m.u.v. Prednison – deze bij ‘anders’ 
invullen). 
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mweightgr2 
4.  Wat is de belangrijkste reden dat u bent aangekomen? 
  (1 antwoord mogelijk) 

 
1. ziekte* 
2. anders of meer gaan eten 
3. minder lichaamsbeweging  
4. combinatie van anders of meer eten en minder lichaamsbeweging 
5. oorzaak onbekend 
6. andere oorzaak, namelijk … 

 

meatl6m  
5.   Heeft u de afgelopen 6 maanden minder gegeten dan normaal door 

 verlies van eetlust, door problemen met vertering van de voeding, of 
 problemen met kauwen of slikken? 

 
1. niet minder gegeten 
2. wel wat minder gegeten 
3. veel minder gegeten 

 
mprob6m 
6.  Heeft u de afgelopen 6 maanden last gehad van psychologische stress of 

 bent u ernstig ziek geweest? 
 

1. nee 
2. ja 

 
mapp7d 
7.   Hoe zou u uw eetlust in de afgelopen 7 dagen beoordelen? 
 

1. goed 
2. matig 
3. slecht 
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mestw 
8.    Hoe schat u uw lichaamsgewicht in? 

 
1. ernstig ondergewicht 
2. ondergewicht 
3. ongeveer normaal gewicht 
4. overgewicht 
5. ernstig overgewicht 
6. weet niet 

 
mwage25 
9. Wat was uw gewicht op 25-jarige leeftijd? 

Halve kilo’s afronden naar boven 
  ......................... kg 
 
mwage40 
10. Wat was uw gewicht op 40-jarige leeftijd? 

Halve kilo’s afronden naar boven 
 ......................... kg 
 
mhage25 
11. Wat was uw lengte op 25-jarige leeftijd? 

Noteer in hele centimeters 
……………….  cm 
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LASAJ160 / LASAK160 
 
Gewichtsverandering 
 
De volgende vragen gaan over uw lichaamsgewicht. 
 
mweightch 
1. Bent u de afgelopen zes maanden in gewicht: 

1. gelijk gebleven?    naar vraag 5 
2. aangekomen?   naar vraag 2, 4, 5, etc. 
3. afgevallen?    naar vraag 2, 3, 5, etc. 
 

  
mweightchkg 
2. Hoeveel kilo bent u aangekomen/afgevallen? 
 

…………...kg 
 

 

Interviewer:  halve kilo’s afronden naar boven 

 
 
 
mweightlr2 
3.  Wat is de belangrijkste reden dat u bent afgevallen? 
  (1 antwoord mogelijk) 

1. ziekte*     (onbedoeld afgevallen) 
2. sociale factoren zoals pensionering, overlijden naaste, stress, drukte, 

etc.      (onbedoeld afgevallen) 
3. afslankdieet    (bedoeld afgevallen) 
4. ander dieet    (bijv. zoutloos, onbedoeld afgevallen) 
5. meer lichaamsbeweging  (bedoeld afgevallen) 
6. combinatie van minder en/of gezonder eten en meer 

lichaamsbeweging  (bedoeld afgevallen) 
7. oorzaak onbekend   (onbedoeld afgevallen) 
8. andere oorzaak, namelijk … 

 
*) INTERVIEWER: De optie ‘ziekte’ ook aankruisen bij een van de volgende 
antwoorden: operatie, ziekenhuisopname, zich lichamelijk niet goed voelen, 
klinische depressie of medicijngebruik (m.u.v. Prednison – deze bij ‘andere 
oorzaak’ invullen). 
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mweightgr2 
4.  Wat is de belangrijkste reden dat u bent aangekomen? 
  (1 antwoord mogelijk) 

1. ziekte 
2. anders of meer gaan eten 
3. minder lichaamsbeweging  
4. combinatie van anders of meer eten en minder lichaamsbeweging 
5. oorzaak onbekend 
6. andere oorzaak, namelijk … 

 

meatl6m  
5.   Heeft u de afgelopen 6 maanden minder gegeten dan normaal door 

 verlies van eetlust, door problemen met vertering van de voeding, of 
 problemen met kauwen of slikken? 

1. niet minder gegeten 
2. wel wat minder gegeten 
3. veel minder gegeten 

 
mprob6m 
6.  Heeft u de afgelopen 6 maanden last gehad van psychologische stress of 

 bent u ernstig ziek geweest? 
1. nee 
2. ja 

 
mapp7d 
7.   Hoe zou u uw eetlust in de afgelopen 7 dagen beoordelen? 

1. goed 
2. matig 
3. slecht 

 
mestw 
8. Hoe schat u uw lichaamsgewicht in? 

1. ernstig ondergewicht 
2. ondergewicht 
3. ongeveer normaal gewicht 
4. overgewicht 
5. ernstig overgewicht 
6. weet niet 
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