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LASAH165 / LASA3B165 / LASAI165 / LASAJ165 / LASAK165 
 
R/Q.  Woordproductie  
 

Interviewer: hanteer hiervoor de bijgeleverde instructies 
uit de handleiding 

 
 
Vanaf LASAJ165 zijn de volgende instructies opgenomen in het interview zelf: 
 
Bij de volgende test moet u proberen om in één minuut zoveel mogelijk woorden te noemen, die met 

een bepaalde letter beginnen. Bijvoorbeeld woorden die met de letter ‘S’ beginnen. U mag van alles 

noemen, als het maar met een S begint. Probeert u maar eens. 

Zo nodig een beetje helpen: ‘Sterk’ begint met een S, of ‘spiegel’. Probeert u nog maar eens. Welke 

woorden schieten u te binnen?  

Nadat respondent een paar woorden heeft genoemd: 

Ja, dat is goed. Nu ga ik u zo dadelijk vragen om hetzelfde te doen met een andere letter, maar dan 

zo vlug als u kunt. Er zijn een paar dingen die u niet mag doen bij deze test. Ten eerste: U mag geen 

namen van mensen en geen namen van plaatsen noemen. Dus bijvoorbeeld ‘Simon’ of ‘Sanders’ 

tellen niet mee. ‘Scheveningen’ is ook niet goed. Ten tweede: getallen of cijfers doen ook niet mee. 

Ten derde: u mag geen woorden noemen die met hetzelfde voorstukje (voorvoegsel) beginnen, 

bijvoorbeeld ‘supermarkt’, ‘superbenzine’ en ‘superman’. Zulke woorden mag u niet direct achter 

elkaar noemen. Later mag u wel weer een woord met hetzelfde voorstukje (voorvoegsel) gebruiken, 

maar niet vlak achter elkaar. Dus geen namen, geen getallen en niet achter elkaar hetzelfde 

voorstukje (voorvoegsel) gebruiken. Alle andere woorden zijn goed. Heeft u het begrepen? 

Zo nee, dan aanvullende toelichting geven. 

Nu begint de echte test: 

De letter ‘S’ was een voorbeeld. Ik ga u nu vragen om zoveel mogelijk woorden te noemen die met 

een letter ‘D’ beginnen. U krijgt 1 minuut. Begint u maar. 

Als de respondent de opdracht niet goed lijkt te verstaan, aanvullen: De letter ‘D’ van ‘dun’. Begint u 

maar. 

Noteer de woorden. Afbreken na een minuut. Niet ingrijpen bij fouten. 

Als respondent niets noemt, mag na 15-20 seconden enige hulp worden gegeven: U kent een 

heleboel woorden die met een ‘D’ beginnen, bijvoorbeeld ‘doen’ of ‘daarom’. Probeert u nog maar 

even. 
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Woorden met een D  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

Score: Correct Dubbel  Fout 

 mDWcor mDWdub mDWoth 

 
 

Dieren 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

Score: Correct Dubbel Fout 

 mAcor mAdub mAoth 
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Testverloop 
mDWnot 
Woorden: 
1. Test gedaan    
2. Geprobeerd maar score 0  
3.  Niet gedaan reden ………… 
 
mAnot 
Dieren: 
1. Test gedaan 
2. Geprobeerd maar score 0  
3.  Niet gedaan reden ………… 
 
Bijzonderheden (per trial zijn meerdere antwoorden mogelijk):  

  Woorden  Dieren 
mDWpa_0 0. geen mApa_0 0. geen 

mDWpa_1 1. anderen aanwezig mApa_1 1. anderen aanwezig 

mDWpa_2 2. slechthorend mApa_2 2. slechthorend 

mDWpa_3 3. radio of tv aan mApa_3 3. radio of tv aan 

mDWpa_4 4. test onderbroken mApa_4 4. test onderbroken 

mDWpa_5 5. anders:…………………… mApa_5 5. anders:…………………… 
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LASMB165 
 
Instructie 
We gaan kijken hoeveel supermarktartikelen u kunt noemen in één minuut. 
Noem dus zo snel als u kan zoveel mogelijk supermarktartikelen. Begrijpt u de 
bedoeling?  
Gaat u maar door tot ik stop zeg. Begint u maar. 
 

Score: Correct Dubbel  Fout 

 bSWcor bSWdub bSWoth 

 
Instructie 
We gaan kijken hoeveel dieren u kunt noemen in één minuut. 
Noem dus zo snel als u kan zoveel mogelijk dieren. Begrijpt u de bedoeling?  
Gaat u maar door tot ik stop zeg. Begint u maar. 
 

Score: Correct Dubbel Fout 

 bAcor bAdub bAoth 

 
Testverloop 
bSWnot 
Supermarktartikelen:  
1. Test gedaan  
2. Geprobeerd maar score 0  
3. Niet gedaan reden …………(bSWrm) 
 
bAnot 
Dieren:  
1. Test gedaan  
2. Geprobeerd maar score 0  
3. Niet gedaan reden …………(bArm) 
 
Bijzonderheden (per trial zijn meerdere antwoorden mogelijk):  

  Supermarktartikelen 
bSWpa_0 0. geen 

bSWpa_1 1. anderen aanwezig 

bSWpa_2 2. slechthorend 

bSWpa_3 3. radio of tv aan 

bSWpa_4 4. test onderbroken 

bSWpa_5 5. anders:…………(bSWpa_5sp) 
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