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NB.I: Calf circumference (kuitomtrek) measurement has been determined in 
wave B1, D, E, 2B, F, G, H, 3B, I, J and K. In waves B, D, E, 2B, F, G, H and 3B 
calf measurement was processed separately in LASA*171. 
 
NB.II: In wave C ankle, knee and pulse width were also measured. These 
measurements were processed in LASAC185. 
 
 
LASAB1611 

 
Opmerking ________________________________________________________ 
 

Meting Commentaar 

(bmlength) 
 
Lengte: 
 
___/___/___/.___ cm 
 

(bmheightp) 
 
0. kan niet staan voor de meting 
0. kan niet met billen en hielen tegen de muur staan (kyphose) 
0. kan niet rechtop staan (scoliose) 
0. hoofdplankje niet parallel aan kruin 
0. repondent draagt schoenen 
0. haar stoort de meting 
0. respondent weigert; lengte volgens eigen zeggen: 
___/___/___/.0 (bmheightself) 
 

(bmweight) 
 
Gewicht: 
 
___/___/___/.___ kg 
 
    (150.0 = > 150.0) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(bmweightp) 
 
0 kan niet op de weegschaal blijven staan 
0 draagt bovenkleding 
0 draagt een korset 
0 is geamputeerd 
0 draagt beugels 
0 heeft prothese 
0 respondent heeft gewicht van meer dan 150.0 kg 
0 respondent weigert; gewicht volgens eigen zeggen:  
___/___/___/.0 (bmweightself) 
 
 
 
 

                                                 
1 In B Calf circumference was not measured in the whole sample, only in interviews taken in 1993 (N=1415).  
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(bmwaist) 
 
Taille omtrek: 
 
___/___/___/.___ cm 

(bmwaistp) 
 
0 meting is liggend gedaan 
0 veel huidplooien, moeilijk de juiste plaats te vinden 
0 veel huidplooien onder de taille 
0 respondent weigert 
 

(bmhip) 
 
Heup omtrek: 
 
___/___/___/.___ cm 
 
 

(bmhipp) 
 
0. meting is liggend gedaan 
0. veel huidplooien, moeilijk de juiste plaats te vinden 
0. respondent weigert  

(bmarm1-bmarm2) 
 
Arm omtrek: 
 
___/___/___/.___ cm (1) 

 
___/___/___/.___ cm (2) 

(bmarmp) 
 
0 geen blote arm beschikbaar 
0 veel ruimte tussen tape en arm 
0 meting is zittend gedaan 
0 meting is op rechterarm gedaan 
0 respondent weigert 
 

(bmtricep1-3) 
 
Triceps huidplooi: 
 

___/___/___/.___ mm (1) 
___/___/___/.___ mm (2) 
___/___/___/.___ mm (3) 

 
herhaling (als een van de 
drie meer dan > 10% 
verschilt) 

___/___/___/.___ mm (1) 
___/___/___/.___ mm (2) 
___/___/___/.___ mm (3) 

 
(41.0 = > 40.0) 

 
 

(bmtricepp) 
 
0 geen blote arm beschikbaar 
0 respondent heeft zichtbaar oedeem 
0 huidplooi is dikker dan 40.0 mm 
0 strakke huid 
0 respondent weigert 
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(bmkneeh) 
 
knie hoogte:_______cm 

(bmkneep) 
 
0 respondent weigert 
0 respondent draagt broek 
0 meting is op het rechter been gedaan 

 
0 De meetinstrumenten werken niet correct. Specificatie: ______________________ 
 
In deel van cohort (zie tekst documentatie, verwerkt in LASAB171): 
 

(bmcalf01) 
 
Kuit omtrek: 
 
___/___/___/.___ cm 

 
 

(bmcalf02-bmcalf11) 
 

0  geen bloot been beschikbaar 
0  veel ruimte tussen tape en been 
0  meting is zittend gedaan 
0  meting is op rechterbeen gedaan 
0  respondent weigert 
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LASAC161 
 

Meting Opmerkingen (meerdere antwoorden mogelijk) 

(cmheight) 
 
Lengte: 
 
___/___/___/.___ cm 
 

(cmheightp-cmheightp7) 
 
0. opmerkingen 
1. kan niet staan voor de meting 
2. kan niet met billen en hielen tegen de muur staan (kyphose) 
3. kan niet rechtop staan (scoliose) 
4. hoofdplankje niet parallel aan kruin 
5. repondent draagt schoenen 
6. haar stoort de meting 
7. respondent weigert; lengte volgens eigen zeggen: 
___/___/___/.___ cm (cmheightself) 
 

(cmweight) 
 
Gewicht: 
 
___/___/___/.___ kg 
 

meer dan 150 kg 
=  

151.0 kg 

(cmweightp-cmweightp8) 
 
0. opmerkingen 
1. kan niet (stabiel) op de weegschaal blijven staan 
2. draagt bovenkleding 
3. draagt een korset 
4. is geamputeerd 
5. draagt beugels 
6. heeft prothese 
7. respondent heeft gewicht van meer dan 150.0 kg 
9. respondent weigert; gewicht volgens eigen zeggen:  
__/__/__/.__ kg (cmweightself) 
 

(cmwaist1-cmwaist2) 
 
Taille omtrek: 
 
___/___/___/.___ cm (1) 

 
___/___/___/.___ cm (2) 
 
 
 
 
 
 

(cmwaistp-cmwaistp4) 
 
0. opmerkingen 
1. meting is liggend gedaan 
2. veel huidplooien, moeilijk de juiste plaats te vinden 
3. veel huidplooien onder de taille 
4. respondent weigert 
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(cmhip1-cmhip2) 
 
Heup omtrek: 
 
___/___/___/.___ cm (1) 

 
___/___/___/.___ cm (2) 
 

(cmhipp-cmhipp3) 
 
0. opmerkingen 
1. meting is liggend gedaan 
2. veel huidplooien, moeilijk de juiste plaats te vinden 
3. respondent weigert  
 

(cmarm1-cmarm2) 
 
Arm omtrek: 
 
___/___/___/.___ cm (1) 

 
___/___/___/.___ cm (2) 
 
(meten op linkerarm) 
 

(cmarmp-cmarmp4) 
 
0. opmerkingen 
1. geen blote arm beschikbaar 
2. veel ruimte tussen tape en arm 
3. meting is zittend gedaan 
4. meting is op rechterarm gedaan 
5. respondent weigert 
 

(cmtricep1-cmtricep3) 
 
Triceps huidplooi: 

___/___/___/.___ mm (1) 
___/___/___/.___ mm (2) 
___/___/___/.___ mm (3) 

 
meer dan 40.0 mm 

=  
40.0 

 

(cmtricepp-cmtricepp5) 
 
0. opmerkingen 
1. geen blote arm beschikbaar 
2. oedeem 
3. huidplooi dikker dan 40.0 mm 
4. strakke huid 
5. respondent weigert 
 

(cmbicep1-cmbicep3) 
 
Biceps huidplooi: 

___/___/___/.___ mm (1) 
___/___/___/.___ mm (2) 
___/___/___/.___ mm (3) 

 
meer dan 40.0 mm 

= 
40.0 

 

(cmbicepp-cmbicepp5) 
 
0. opmerkingen 
1. geen blote arm beschikbaar 
2. oedeem 
3. huidplooi dikker dan 40.0 mm 
4. strakke huid 
5. respondent weigert 
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(cmsubscap1-3) 
 
Subscapulaire  
huidplooi: 

___/___/___/.___ mm (1) 
___/___/___/.___ mm (2) 
___/___/___/.___ mm (3) 

 
meer dan 40.0 mm 

= 
40.0 

 

(cmsubscapp-cmsubscapp5) 
 
0. opmerkingen 
1. geen blote arm beschikbaar 
2. oedeem 
3. huidplooi dikker dan 40.0 mm 
4. strakke huid 
5. respondent weigert 
 

(cmsuprail1-3) 
 
Supra-iliacale 
huidplooi: 

___/___/___/.___ mm (1) 
___/___/___/.___ mm (2) 
___/___/___/.___ mm (3) 

 
meer dan 40.0 mm 

= 
40.0 

 

(cmsuprailp-cmsuprailp5) 
 
0. opmerkingen 
1. geen blote arm beschikbaar 
2. oedeem 
3. huidplooi dikker dan 40.0 mm 
4. strakke huid 
5. respondent weigert 
 

(cmankle1-cmankle2) 
 
Skeletmaten: 
 
- Enkelbreedte 

___/___/___/.___ mm (1) 
___/___/___/.___ mm (2) 

 
(cmknee1-cmknee2)  
 
- Kniebreedte 

___/___/___/.___ mm (1) 
___/___/___/.___ mm (2) 

 

(verwerkt in LASAC185) 

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


       
 

LASA 161 - Anthropometrics        Medical interview  
 
 
Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 / 
LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 / 
LASAI161 / LASAJ161 / LASAK161 
 
 

www.lasa-vu.nl  02-Aug-2022 7 

(cmpulse1-cmpulse2) 
 
- Polsbreedte 

___/___/___/.___ mm (1) 
___/___/___/.___ mm (2) 

 

(cmgripr1-cmgripr2) 
 
Handknijpkracht rechts 
 

……………kgf (1)  
……………kgf (2) 

 

(cmgripp) 
 
0. opmerkingen 
1. respondent weigert  
2. handicap aan rechterhand 
 

(cmgripl1-cmgripl2) 
 
Handknijpkracht links 
 

……………kgf (1) 
……………kgf (2) 

 

(cmgripp) 
 
0. opmerkingen 
1. respondent weigert 
2. handicap aan linkerhand 
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LASAD161 
 

Meting Opmerkingen (meerdere antwoorden mogelijk) 

(dmheight) 
 
Lengte: 
 
___/___/___/.___ cm 
 

(dmheightp-dmheightp7) 
 
1. geen opmerkingen 
2. kan niet met billen en hielen tegen de muur staan (kyphose) 
3. kan niet rechtopstaan (scoliose) 
4. hoofdplankje niet parallel aan kruin 
5. haar stoort de mening 
6. respondent weigert; lengte volgens eigen zeggen is: 
___/___/___/.___ cm (dmheightself) 
 

(dmweight) 
 
Gewicht: 
 
___/___/___/.___ kg 
 

meer dan 150 kg 
= 

151.0 kg 

(dmweightp-dmweightp9) 
 
1. geen opmerkingen 
2. draagt bovenkleding 
3. draagt een korset 
4. is geamputeerd 
5. draagt beugels 
6. heeft prothese 
7. draagt schoenen 
8. respondent heeft gewicht van meer dan 150. Kg 
9. respondent weigert; gewicht volgens eigen zeggen is:  
__/__/__/.__ kg (dmweightself) 
 

(dmwaist1) 
 
Taille omtrek: 
 
___/___/___/.___ cm 
 
 
 

(dmwaistp-dmwaistp4) 
 
0. opmerkingen 
1. meting is liggend gedaan 
2. veel huidplooien, moeilijk de juiste plaats te vinden 
3. veel huidplooien onder de taille 
4. respondent weigert 
 

(dmhip1)  
 
Heup omtrek: 
 
___/___/___/.___ cm 
 
 

(dmhipp-dmhipp4) 
 
0. opmerkingen 
1. meting is liggend gedaan 
2. veel huidplooien, moeilijk de juiste plaats te vinden 
3. respondent weigert  
4. andere opmerkingen 
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(dmarm1-dmarm2) 
 
Arm omtrek: 
 
___/___/___/.___ cm (1) 

 
___/___/___/.___ cm (2) 
 

(dmarmp-dmarmp5) 
 
1. geen opmerkingen 
2. geen blote arm beschikbaar 
3. veel ruimte tussen tape en arm 
4. meting is zittend gedaan 
5. meting is op rechterarm gedaan 
6. respondent weigert 
 

(dmcalf1a-dmcalf1b) 
 
Kuit omtrek: 
 
___/___/___/.___ cm (1) 

 
___/___/___/.___ cm (2) 

 

(dmcalf02-dmcalf12, verwerkt in LASA171) 
 
 
1. geen opmerkingen 
2. geen bloot been beschikbaar 
3. veel ruimte tussen tape en been 
4. meting is zittend gedaan 
5. meting is op rechterbeen gedaan 
6. respondent weigert 
 

(dmtricep1 (1) 
 dmtricep2 (2) 
 dmtricep3 (3)) 
 
Triceps huidplooi: 

___/___/___/.___ mm (1) 
___/___/___/.___ mm (2) 
___/___/___/.___ mm (3) 

 
meer dan 40.0 mm= 

40.0 

(dmtricepp-dmtricepp5) 
 
 
 
1. geen opmerkingen 
2. geen blote arm beschikbaar 
3. huidplooi is dikker dan 40.0 mm 
4. strakke huid 
5. respondent weigert 
 

(dmbicep1-dmbicep3) 
 
Biceps huidplooi: 

___/___/___/.___ mm (1) 
___/___/___/.___ mm (2) 

___/___/___/.___ mm (3) 
 

meer dan 40.0 mm= 
40.0 

 

(dmbicepp-dmbicepp5) 
 
1. geen opmerkingen 
2. geen blote arm beschikbaar 
3. huidplooi is dikker dan 40.0 mm 
4. strakke huid 
5. respondent weigert 
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(dmgripr1-dmgripr2) 
 
Handknijpkracht rechts 
 

……………kgf (1) 
……………kgf (2) 

 

(dmgriprp1- dmgriprp3) 
 
1. geen opmerkingen 
2. handicap aan rechterhand 
3. respondent weigert 
 

(dmgripl1-dmgripl2) 
 
Handknijpkracht links 
 

……………kgf (1) 
……………kgf (2) 

 

(dmgriplp1-dmgriplp3) 
 
1. geen opmerkingen 
2. handicap aan linkerhand 
3. respondent weigert 
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LASAE161 
 

Meting Opmerkingen (meerdere antwoorden mogelijk) 

(eheight) 
 
Lengte: 
 
___/___/___/.___ cm 
 

(emheightp-emheightp7) 
 
1. geen opmerkingen 
2. kan niet met billen en hielen tegen de muur staan (kyphose) 
3. kan niet rechtopstaan (scoliose) 
4. hoofdplankje niet parallel aan kruin 
5. haar stoort de mening 
6. respondent weigert; lengte volgens eigen zeggen is: 
___/___/___/.___ cm (emheightself) 
 

(emweight) 
 
Gewicht: 
 
___/___/___/.___ kg 
 

meer dan 150 kg 
= 

151.0 kg 

(emweightp-emweightp9) 
 
1. geen opmerkingen 
2. draagt bovenkleding 
3. draagt een korset 
4. is geamputeerd 
5. draagt beugels 
6. heeft prothese 
7. draagt schoenen 
8. respondent heeft gewicht van meer dan 150. Kg 
9. respondent weigert; gewicht volgens eigen zeggen is:  
__/__/__/.__ kg (emweightself) 
 

(emwaist1-emwaist2) 
 
Taille omtrek: 
 
___/___/___/.___ cm (1) 

 
___/___/___/.___ cm (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(emwaistp-emwaistp4) 
 
 
1. geen opmerkingen 
2. meting is liggend gedaan 
3. veel huidplooien, moeilijk de juiste plaats te vinden 
4. veel huidplooien onder de taille 
5. respondent weigert 
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(emhip1-emhip2) 
 
Heup omtrek: 
 
___/___/___/.___ cm (1) 

 
___/___/___/.___ cm (2) 
 

(emhipp-emhipp4) 
 
 
1. geen opmerkingen 
2. meting is liggend gedaan 
3. veel huidplooien, moeilijk de juiste plaats te vinden 
4. respondent weigert  
5. andere opmerkingen 
 

(emcalf1a-emcalf1b) 
 
 
Kuit omtrek: 
 
___/___/___/.___ cm (1) 

 
___/___/___/.___ cm (2) 

 

(emcalf02-emcalf13, verwerkt in LASAE171) 
 
 
1. geen opmerkingen 
2. geen bloot been beschikbaar 
3. veel ruimte tussen tape en been 
4. meting is zittend gedaan 
5. meting is op rechterbeen gedaan 
6. respondent weigert 
 

(emgripr1-emgripr2) 
 
Handknijpkracht rechts 
 

……………kgf (1) 
……………kgf (2) 

 

(emgriprp1-emgriprp3) 
 
1. geen opmerkingen 
2. handicap aan rechterhand 
3. respondent weigert 
4. anders, .................................. (emgriprp3) 

(emgripl1-emgripl2) 
 
Handknijpkracht links 
 

……………kgf (1) 
……………kgf (2) 

 

(emgriplp1-emgriplp3) 
 
1. geen opmerkingen 
2. handicap aan linkerhand 
3. respondent weigert 
4. anders, ....................................(emgriplp3) 
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LAS2B161 
 

Meting Opmerkingen (meerdere antwoorden mogelijk) 

(bmheight) 
 
Lengte: 
 
___/___/___/.___ cm 
 

(bmheightp-bmheightp7) 
 
0  kan niet staan voor de meting 
0  kan niet met billen en hielen tegen de muur staan (kyphose) 
0  kan niet rechtop staan (scoliose) 
0  hoofdplankje niet parallel aan kruin 
0  haar stoort de mening 
0  respondent weigert; lengte volgens eigen zeggen is: 
___/___/___/.___ cm (bmheightself) 
 

(bmweight) 
 
Gewicht: 
 
___/___/___/.___ kg 
 

 
 

 (151.0 = > 150.0 kg) 

(bmweightp1-bmweightp8) 
 
0 kan niet op de weegschaal blijven staan 
0  draagt bovenkleding 
0  draagt een korset 
0  is geamputeerd 
0  draagt beugels 
0  heeft prothese 
0  respondent heeft gewicht van meer dan 150 kg 
0  respondent weigert; gewicht volgens eigen zeggen is:  
__/__/__/.__ kg (bmweightself) 
 

(bmwaist1-bmwaist2) 
 
Taille omtrek: 
 
___/___/___/.___ cm (1) 
 
___/___/___/.___ cm (2) 
 

(bmwaistp-bmwaistp4) 
 
 
0  meting is liggend gedaan 
0  veel huidplooien, moeilijk de juiste plaats te vinden 
0  veel huidplooien onder de taille 
0  respondent weigert 

(bmhip1-bmhip2) 
 
Heup omtrek: 
 
___/___/___/.___ cm (1) 
 
___/___/___/.___ cm (2) 
 

(bmhipp-bmhipp3) 
 
0  meting is liggend gedaan 
0  veel huidplooien, moeilijk de juiste plaats te vinden 
0  respondent weigert  
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(bmcalf1) 
 
Kuit omtrek: 
 
___/___/___/.___ cm 

 
 

(bmcalf02-bmcalf13, verwerkt in LAS2B171) 
 
0  geen bloot been beschikbaar 
0  veel ruimte tussen tape en been 
0  meting is zittend gedaan 
0  meting is op rechterbeen gedaan 
0  respondent weigert 
 

(bmgripr1-bmgripr2) 
 
Handknijpkracht rechts 
 

……………kgf (1) 
 

……………kgf (2) 
 

(bmgriprp-bmgriprp4) 
 
1. geen opmerkingen 
2. handicap aan rechterhand 
3. respondent weigert 
4. anders: .................................. 

(bmgripl1-bmgripl2) 
 
Handknijpkracht links 
 

……………kgf (1) 
 

……………kgf (2) 
 

(bmgriplp-bmgriplp4) 
 
1. geen opmerkingen 
2. handicap aan linkerhand 
3. respondent weigert 

 4. anders: .................................... 

 
(bmgripmeasp) 
0 de meetinstrumenten werken niet correct. Specificatie: 
…………………………………….. 
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LASAF161 
 

Meting Opmerkingen (meerdere antwoorden mogelijk) 

(fmheight) 
 
Lengte: 
 
___/___/___/.___ cm 
 

(fmheightp)  
 
1. geen opmerkingen 
2. kan niet staan 
3. kan niet met billen en hielen tegen de muur staan (kyphose) 
4. kan niet rechtopstaan (scoliose) 
5. hoofdplankje niet parallel aan kruin 
6. haar stoort de meting 
7. draagt schoenen 
8. respondent weigert; lengte volgens eigen zeggen is: 
___/___/___/.___ cm (fmheightself) 
 

(fmweight) 
 
Gewicht: 
 
___/___/___/.___ kg 
 

meer dan 150 kg 
= 

151.0 kg 

(fmweightp) 
 
1. geen opmerkingen 
2. kan niet staan 
3. draagt bovenkleding 
4. draagt een korset 
5. is geamputeerd 
6. draagt beugels 
7. heeft prothese 
8. draagt schoenen 
9. respondent heeft gewicht van meer dan 150 kg 
10. respondent weigert; gewicht volgens eigen zeggen is:  
__/__/__/.__ kg (fmweightself) 
 

(fmwaist1-fmwaist2) 
 
Taille omtrek: 
 
___/___/___/.___ cm (1) 
 
___/___/___/.___ cm (2) 
 
 
 
 
 

(fmwaistp) 
 
1. geen opmerkingen 
2. meting is liggend gedaan 
3. moeilijk de juiste plaats te vinden, meting op navelhoogte   
gedaan 
4. veel huidplooien rond de taille 
5. respondent weigert 
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(fmhip1-fmhip2) 
 
Heup omtrek: 
 
___/___/___/.___ cm (1) 
 
___/___/___/.___ cm (2) 
 

(fmhipp) 
 
1. geen opmerkingen 
2. meting is liggend gedaan 
3. veel huidplooien, moeilijk de juiste plaats te vinden 
4. respondent weigert  
 

(fmcalf1a-fmcalf1b) 
 
Kuit omtrek: 
 
___/___/___/.___ cm (1)  

 
___/___/___/.___ cm (2)   

 

(fmcalf02, verwerkt in LASAF171) 
  
1. geen opmerkingen 
2. geen bloot been beschikbaar 
3. veel ruimte tussen tape en been 
4. meting is zittend gedaan 
5. meting is op rechterbeen gedaan 
6. respondent weigert 
 
 

(fmgripr1-fmgripr2) 
 
Handknijpkracht rechts 
 

……………kgf (1) 
……………kgf (2) 

 

(fmgriprp) 
 
1. geen opmerkingen 
2. handicap aan rechterhand 
3. respondent weigert 
4. anders, .................................. 

(fmgripl1-fmgripl2) 
 
Handknijpkracht links 
 

……………kgf (1) 
……………kgf (2) 

 

(fmgriplp) 
 
1. geen opmerkingen 
2. handicap aan rechterhand 
3. respondent weigert 
4. anders, .................................. 
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LASAG161 
 

Meting Opmerkingen (meerdere antwoorden mogelijk) 

(gmheight) 
 
Lengte: 
 
___/___/___/.___ cm 
 

(gmheightp-gmheightp7)  
 
1. geen opmerkingen 
2. kan niet staan 
3. kan niet met billen en hielen tegen de muur staan (kyphose) 
4. kan niet rechtopstaan (scoliose) 
5. hoofdplankje niet parallel aan kruin 
6. haar stoort de meting 
7. draagt schoenen 
8. respondent weigert; lengte volgens eigen zeggen is: 
___/___/___/.___ cm (gmheightself) 
 

(gmweight) 
 
Gewicht: 
 
___/___/___/.___ kg 
 

meer dan 150 kg 
= 

151.0 kg 

(gmweightp-gmweightp9)  
 
 
1. geen opmerkingen 
2. kan niet staan 
3. draagt bovenkleding 
4. draagt een korset 
5. is geamputeerd 
6. draagt beugels 
7. heeft prothese 
8. draagt schoenen 
9. respondent heeft gewicht van meer dan 150 kg 
10. respondent weigert; gewicht volgens eigen zeggen is:  
__/__/__/.__ kg (gmweightself) 
 

(gmwaist1-gmwaist2) 
 
Taille omtrek: 
 
___/___/___/.___ cm (1) 
 
___/___/___/.___ cm (2) 
 
 
 
 

(gmwaistp-gmwaistp4)  
 
1. geen opmerkingen 
2. meting is liggend gedaan 
3. moeilijk de juiste plaats te vinden, meting op navelhoogte   
gedaan 
4. veel huidplooien rond de taille 
5. respondent weigert 
 

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


       
 

LASA 161 - Anthropometrics        Medical interview  
 
 
Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 / 
LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 / 
LASAI161 / LASAJ161 / LASAK161 
 
 

www.lasa-vu.nl  02-Aug-2022 18 

(gmhip1-gmhip2) 
 
Heup omtrek: 
 
___/___/___/.___ cm (1) 
 
___/___/___/.___ cm (2) 
 

(gmhipp-gmhipp3)  
 
 
 
1. geen opmerkingen 
2. meting is liggend gedaan 
3. veel huidplooien, moeilijk de juiste plaats te vinden 
4. respondent weigert  
 

(gmcalf1a-gmcalf1b) 
 
Kuit omtrek: 
 
___/___/___/.___ cm (1)  

 
___/___/___/.___ cm (2)   

 

(gmcalf02-gmcalf13, verwerkt in LASAG171) 
  
1. geen opmerkingen 
2. geen bloot been beschikbaar 
3. veel ruimte tussen tape en been 
4. meting is zittend gedaan 
5. meting is op rechterbeen gedaan 
6. respondent weigert 
 
 

(gmgripr1-gmgripr2) 
Handknijpkracht rechts 
 

……………kgf (1) 
 

……………kgf (2) 
 
 
 

(gmgriprp1-gmgriprp4) 
 
1. geen opmerkingen 
2. handicap aan rechterhand 
3. respondent weigert 
4. anders, ..................................(gmgriprp4) 

(gmgripl1-gmgripl2) 
 
Handknijpkracht links 
 

……………kgf (1) 
 

……………kgf (2) 
 

(gmgriplp1-gmgriplp4) 
 
1. geen opmerkingen 
2. handicap aan rechterhand 
3. respondent weigert 
4. anders, ..................................(gmgriplp4) 
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LASAH161 
 

Meting Opmerkingen (meerdere antwoorden mogelijk) 

(hmheight) 
 
Lengte: 
 
___/___/___/.___ cm 
 

(hmheightp-hmheightp7) 
 
1. geen opmerkingen 
2. kan niet staan 
3. kan niet met billen en hielen tegen de muur staan (kyphose) 
4. kan niet rechtopstaan (scoliose) 
5. hoofdplankje niet parallel aan kruin 
6. haar stoort de meting 
7. draagt schoenen 
8. respondent weigert; lengte volgens eigen zeggen is: 
___/___/___/.___ cm (hmheightself) 
 

(hmweight) 
 
Gewicht: 
 
___/___/___/.___ kg 
 

meer dan 150 kg 
= 

151.0 kg 

(hmweightp-hmweightp9) 
 
1. geen opmerkingen 
2. kan niet staan 
3. draagt bovenkleding 
4. draagt een korset 
5. is geamputeerd 
6. draagt beugels 
7. heeft prothese 
8. draagt schoenen 
9. respondent heeft gewicht van meer dan 150 kg 
10. respondent weigert; gewicht volgens eigen zeggen is:  
__/__/__/.__ kg (hmweightself) 
 

(hmwaist1-hmwaist2) 
 
Taille omtrek: 
 
___/___/___/.___ cm (1) 
 
___/___/___/.___ cm (2) 
 
 
 
 
 

(hmwaistp-hmwaistp4) 
 
1. geen opmerkingen 
2. meting is liggend gedaan 
3. moeilijk de juiste plaats te vinden, meting op navelhoogte 
gedaan 
4. veel huidplooien rond de taille 
5. respondent weigert 
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(hmhip1-hmhip2) 
 
Heup omtrek: 
 
___/___/___/.___ cm (1) 
 
___/___/___/.___ cm (2) 

(hmhipp-hmhipp3) 
 
1. geen opmerkingen 
2. meting is liggend gedaan 
3. veel huidplooien, moeilijk de juiste plaats te vinden 
4. respondent weigert  
 
 

(hmarm1) 
 
Arm omtrek: 
 
___/___/___/.___ cm 
 

(hmarmp-hmarmp5) 
 
1. geen opmerkingen 
2. geen blote arm beschikbaar 
3. veel ruimte tussen meetlint en arm 
4. meting is zittend gedaan 
5. meting is op rechterarm gedaan 
6. respondent weigert 
 

(hcalf01) 
 
Kuit omtrek: 
 
___/___/___/.___ cm  
 

(hcalf02-hcalf13, verwerkt in LASAH171) 
 
1. geen opmerkingen 
2. geen bloot been beschikbaar 
3. veel ruimte tussen meetlint en been 
4. meting is zittend gedaan 
5. meting is op rechterbeen gedaan 
6. respondent weigert 
 

(hmgripr1-hmgripr2) 
 
Handknijpkracht rechts 
 
……………kgf (1) 
 
……………kgf (2) 
 

(hmgriprp1-hmgriprp4) 
 
1. geen opmerkingen 
2. handicap aan rechterhand 
3. respondent weigert 
4. anders, ..................................(hmgriprp4) 

(hmgripl1-hmgripl2) 
 
Handknijpkracht links 
 
……………kgf (1) 
 
……………kgf (2) 
 

(hmgriplp1-hmgriplp4) 
 
1. geen opmerkingen 
2. handicap aan linkerhand 
3. respondent weigert 
4. anders, ..................................(hmgriplp4) 
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LAS3B161 
 

Meting Opmerkingen (meerdere antwoorden mogelijk) 

(bmheight) 
 
Lengte: 
 
___/___/___/.___ cm 
 

(bmheightp-bmheightp7) 
 
1. geen opmerkingen 
2. kan niet staan 
3. kan niet met billen en hielen tegen de muur staan (kyphose) 
4. kan niet rechtopstaan (scoliose) 
5. hoofdplankje niet parallel aan kruin 
6. haar stoort de meting 
7. draagt schoenen 
8. respondent weigert; lengte volgens eigen zeggen is: 
___/___/___/.___ cm (bmheightself) 
 

(bmweight) 
 
Gewicht: 
 
___/___/___/.___ kg 
 

 
 

 (151.0 = > 150.0 kg 

(bmweightp-bmweightp9) 
 
1. geen opmerkingen 
2. kan niet staan 
3. draagt bovenkleding 
4. draagt een korset 
5. is geamputeerd 
6. draagt beugels 
7. heeft prothese 
8. draagt schoenen 
9. respondent heeft gewicht van meer dan 150 kg 
10. respondent weigert; gewicht volgens eigen zeggen is:  
__/__/__/.__ kg (bmweightself) 
 

(bmwaist1-bmwaist2) 
 
Taille omtrek: 
 

___/___/___/.___ cm (1) 

 
___/___/___/.___ cm (2) 
 
 
 
 

(bmwaistp-bmwaistp4) 
 
1. geen opmerkingen 
2. meting is liggend gedaan 
3. moeilijk de juiste plaats te vinden, meting op navelhoogte 
gedaan 
4. veel huidplooien rond de taille 
5. anders, .................................. 
6. respondent weigert 
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(bmhip1-bmhip2) 
 
Heup omtrek: 
 
___/___/___/.___ cm (1) 
 
___/___/___/.___ cm (2) 

(bmhipp-bmhipp4) 
 
1. geen opmerkingen 
2. meting is liggend gedaan 
3. veel huidplooien, moeilijk de juiste plaats te vinden 
4. anders, .................................. 
5. respondent weigert 
 

(bmarm1) 
 
Arm omtrek: 
 
___/___/___/.___ cm 
 

(bmarmp-bmarmp5) 
 
1. geen opmerkingen 
2. geen blote arm beschikbaar 
3. veel ruimte tussen meetlint en arm 
4. meting is zittend gedaan 
5. meting is op rechterarm gedaan 
6. respondent weigert 
 

(bmcalf01) 
 
Kuit omtrek: 
 
___/___/___/.___ cm 

 
 
 
 

(bmcalf02-bmcalf13, verwerkt in LAS3B171) 
 
1. geen opmerkingen 
2. geen bloot been beschikbaar 
3. veel ruimte tussen meetlint en been 
4. meting is zittend gedaan 
5. meting is op rechterbeen gedaan 
6. respondent weigert 
 

(bmgripr1-bmgripr2) 
 
Handknijpkracht rechts 
 

……………kgf (1) 
……………kgf (2) 

 

(bmgriprp1-bmgriprp4) 
 
1. geen opmerkingen 
2. handicap aan rechterhand 
3. respondent weigert 
4. anders, ..................................(bmgriprp4) 

(bmgripl1-bmgripl2) 
 
Handknijpkracht links 
 

……………kgf (1) 
……………kgf (2) 

 

(bmgriplp1-bmgriplp4) 
 
1. geen opmerkingen 
2. handicap aan linkerhand 
3. respondent weigert 
4. anders: ..................................(bmgriplp4) 

 

(bmmiwp) INTERVIEWER: werkten alle meetinstrumenten correct? (Indien niet, geef 
toelichting) ………………………………………………. 
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LASMB161 
 

Meting Opmerkingen (meerdere antwoorden mogelijk) 

(bmheight) 
 
Lengte: 
 
___/___/___/.___ cm 
 

(bmheightp-bmheightp7) 
 
1. geen opmerkingen 
2. kan niet staan 
3. kan niet met billen en hielen tegen de muur staan (kyphose) 
4. kan niet rechtopstaan (scoliose) 
5. hoofdplankje niet parallel aan kruin 
6. haar stoort de meting 
7. draagt schoenen 
8. respondent weigert; lengte volgens eigen zeggen is: 
___/___/___/.___ cm (bmheightself) 
 

(bmweight) 
 
Gewicht: 
 
___/___/___/.___ kg 
 

 
 

 (151.0 = > 150.0 kg 

(bmweightp-bmweightp9) 
 
1. geen opmerkingen 
2. kan niet staan 
3. draagt bovenkleding 
4. draagt een korset 
5. is geamputeerd 
6. draagt beugels 
7. heeft prothese 
8. draagt schoenen 
9. respondent heeft gewicht van meer dan 150 kg 
10. respondent weigert; gewicht volgens eigen zeggen is:  
__/__/__/.__ kg (bmweightself) 
 

(bmwaist1-bmwaist2) 
 
Taille omtrek: 
 

___/___/___/.___ cm (1) 

 
___/___/___/.___ cm (2) 
 
 
 
 

(bmwaistp-bmwaistp5) 
 
1. geen opmerkingen 
2. meting is liggend gedaan 
3. moeilijk de juiste plaats te vinden, meting op navelhoogte 
gedaan 
4. veel huidplooien rond de taille 
5. anders, .................................. 
6. respondent weigert 
 

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


       
 

LASA 161 - Anthropometrics        Medical interview  
 
 
Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 / 
LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 / 
LASAI161 / LASAJ161 / LASAK161 
 
 

www.lasa-vu.nl  02-Aug-2022 24 

(bmarm1) 
 
Arm omtrek: 
 
___/___/___/.___ cm 
 

(bmarmp-bmarmp5) 
 
1. geen opmerkingen 
2. geen blote arm beschikbaar 
3. veel ruimte tussen meetlint en arm 
4. meting is zittend gedaan 
5. meting is op rechterarm gedaan 
6. respondent weigert 
 

(bmgripr1-bmgripr2) 
 
Handknijpkracht rechts 
 

……………kgf (1) 
……………kgf (2) 

 

(bmgriprp1-bmgriprp4) 
 
1. geen opmerkingen 
2. handicap aan rechterhand 
3. respondent weigert 
4. anders, ..................................(bmgriprp3) 

 

(bmmiwp) INTERVIEWER: werkten alle meetinstrumenten correct? (Indien niet, geef 
toelichting) ………………………………………………. 
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LASAI161 
 

Meting Opmerkingen (meerdere antwoorden mogelijk) 

(imheight) 
 
Lengte: 
 
___/___/___/.___ cm 
 

(imheightp-imheightp7) 
 
1. geen opmerkingen 
2. kan niet staan 
3. kan niet met billen en hielen tegen de muur staan (kyphose) 
4. kan niet rechtopstaan (scoliose) 
5. hoofdplankje niet parallel aan kruin 
6. haar stoort de meting 
7. draagt schoenen 
8. respondent weigert; lengte volgens eigen zeggen is: 
___/___/___/.___ cm (imheightself) 
 

(imweight) 
 
Gewicht: 
 
___/___/___/.___ kg 
 

 
 

 (151.0 = > 150.0 kg) 

(imweightp-imweightp9) 
 
1. geen opmerkingen 
2. kan niet staan 
3. draagt bovenkleding 
4. draagt een korset 
5. is geamputeerd 
6. draagt beugels 
7. heeft prothese 
8. draagt schoenen 
9. respondent heeft gewicht van meer dan 150 kg 
10. respondent weigert; gewicht volgens eigen zeggen is:  
__/__/__/.__ kg (imweightself) 
 

(imwaist1-imwaist2) 
 
Taille omtrek: 
 

___/___/___/.___ cm (1) 

 
___/___/___/.___ cm (2) 
 
 
 
 

(imwaistp-imwaistp4) 
 
1. geen opmerkingen 
2. meting is liggend gedaan 
3. moeilijk de juiste plaats te vinden, meting op navelhoogte 
gedaan 
4. veel huidplooien rond de taille 
5. anders, .................................. 
6. respondent weigert 
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(imhip1-imhip2) 
 
Heup omtrek: 
 
___/___/___/.___ cm (1) 
 
___/___/___/.___ cm (2) 

(imhipp-imhipp4) 
 
1. geen opmerkingen 
2. meting is liggend gedaan 
3. veel huidplooien, moeilijk de juiste plaats te vinden 
4. anders, .................................. 
5. respondent weigert 
 

(imarm1) 
 
Arm omtrek: 
 
___/___/___/.___ cm 
 

(imarmp-imarmp5) 
 
1. geen opmerkingen 
2. geen blote arm beschikbaar 
3. veel ruimte tussen meetlint en arm 
4. meting is zittend gedaan 
5. meting is op rechterarm gedaan 
6. respondent weigert 
 

(imcalf01) 
 
Kuit omtrek: 
 
___/___/___/.___ cm 

 
 
 
 

(imcalf02-imcalf13) 
 
1. geen opmerkingen 
2. geen bloot been beschikbaar 
3. veel ruimte tussen meetlint en been 
4. meting is zittend gedaan 
5. meting is op rechterbeen gedaan 
6. respondent weigert 
 

(imgripr1-imgripr2) 
 
Handknijpkracht rechts 
 

……………kgf (1) 
……………kgf (2) 

 

(imgriprp1-imgriprp4) 
 
1. geen opmerkingen 
2. handicap aan rechterhand 
3. respondent weigert 
4. anders, ..................................(imgriprp4) 

(imgripl1-imgripl2) 
 
Handknijpkracht links 
 

……………kgf (1) 
……………kgf (2) 

 

(imgriplp1-imgriplp4) 
 
1. geen opmerkingen 
2. handicap aan linkerhand 
3. respondent weigert 
4. anders: ..................................(imgriplp4) 

 

(immiwp) INTERVIEWER: werkten alle meetinstrumenten correct? (Indien niet, geef 
toelichting) ………………………………………………. 
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LASAJ161 / LASAK161 
 

Meting Opmerkingen (meerdere antwoorden mogelijk) 

(j/kmheight) 
 
Lengte: 
 
___/___/___/.___ cm 
 
onderwaarde: 140 cm 

(j/kmheightp-j/kmheightp7) 
 
1. geen opmerkingen 
2. kan niet staan 
3. kan niet met billen en hielen tegen de muur staan (kyphose) 
4. kan niet rechtopstaan (scoliose) 
5. hoofdplankje niet parallel aan kruin 
6. haar stoort de meting 
7. draagt schoenen 
8. respondent weigert; lengte volgens eigen zeggen is: 
___/___/___/.___ cm (j/kmheightself) 
 

(j/kmweight) 
 
Gewicht: 
 
___/___/___/.___ kg 
 

 
 

 (151.0 = > 150.0 kg) 
 
onderwaarde: 30 kg 

(j/kmweightp-j/kmweightp9) 
 
1. geen opmerkingen 
2. kan niet staan 
3. draagt bovenkleding 
4. draagt een korset 
5. is geamputeerd 
6. draagt beugels 
7. heeft prothese 
8. draagt schoenen 
9. respondent heeft gewicht van meer dan 150 kg; gewicht 
volgens eigen zeggen is:  __/__/__/.__ kg 
10. respondent weigert; gewicht volgens eigen zeggen is:  
__/__/__/.__ kg 
 

(j/kmwaist1-j/kmwaist2) 
 
Taille omtrek: 
 

___/___/___/.___ cm (1) 

 
___/___/___/.___ cm (2) 
 
 
 

(j/kmwaistp-j/kmwaistp5) 
 
1. geen opmerkingen 
2. meting is liggend gedaan 
3. moeilijk de juiste plaats te vinden, meting op navelhoogte 
gedaan 
4. veel huidplooien rond de taille 
5. anders, .................................. 
6. respondent weigert 
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(j/kmhip1-j/kmhip2) 
 
Heup omtrek: 
 
___/___/___/.___ cm (1) 
 
___/___/___/.___ cm (2) 

(j/kmhipp-j/kmhipp4) 
 
1. geen opmerkingen 
2. meting is liggend gedaan 
3. veel huidplooien, moeilijk de juiste plaats te vinden 
4. anders, .................................. 
5. respondent weigert 
 

(j/kmarm1) 
 
Arm omtrek: 
 
___/___/___/.___ cm 
 

(j/kmarmp-j/kmarmp5) 
 
1. geen opmerkingen 
2. geen blote arm beschikbaar 
3. veel ruimte tussen meetlint en arm 
4. meting is zittend gedaan 
5. meting is op rechterarm gedaan 
6. respondent weigert 
 

(j/kmcalf01) 
 
Kuit omtrek: 
 
___/___/___/.___ cm 

 
 
 
 

(j/kmcalf02-j/kmcalf13) 
 
1. geen opmerkingen 
2. geen bloot been beschikbaar 
3. veel ruimte tussen meetlint en been 
4. meting is zittend gedaan 
5. meting is op rechterbeen gedaan 
6. respondent weigert 
 

Only in J:  
(jmgripr1-jmgripr2) 
 
Handknijpkracht rechts 
 

……………kgf (1) 
……………kgf (2) 

 

 
(jmgriprp1-jmgriprp4) 
 
1. geen opmerkingen 
2. handicap aan rechterhand 
3. respondent weigert 
4. anders, ..................................(jmgriprp4) 

Only in J:  
 (jmgripl1-jmgripl2) 
 
Handknijpkracht links 
 

……………kgf (1) 
……………kgf (2) 

 

 
(jmgriplp1-jmgriplp4) 
 
1. geen opmerkingen 
2. handicap aan linkerhand 
3. respondent weigert 
4. anders: ..................................(jmgriplp4) 
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Only in K:  
(kmgripr1-kmgripr2) 
 
Handknijpkracht rechts 
 

……………kgf (1) 
 

……………kgf (2) 
 

 
(kmgriprp1-kmgriprp3) 
 
1. normale meting (geen opmerkingen) 
2. meting was niet mogelijk (bijv. vanwege weigering 
respondent, handicap, meetinstrument werkt niet) 
3. meting wel gedaan, maar suboptimaal (bijv. lichamelijke 
klachten respondent, handicap (maar meting wel gedaan), 
problemen met instrument) 
 
Opmerkingen.................................. 

Only in K:  
(kmgripl1-kmgripl2) 
 
Handknijpkracht links 
 

……………kgf (1) 
 

……………kgf (2) 
 

 
(kmgriplp1-kmgriplp3) 
 
1. normale meting (geen opmerkingen) 
2. meting was niet mogelijk (bijv. vanwege weigering 
respondent, handicap, meetinstrument werkt niet) 
3. meting wel gedaan, maar suboptimaal (bijv. lichamelijke 
klachten respondent, handicap (maar meting wel gedaan), 
problemen met instrument) 
 
Opmerkingen.................................. 

 

(j/kmmiwp) 
INTERVIEWER: werkten alle meetinstrumenten correct?  

1. Nee, namelijk …………………… 
2. Ja 
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