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LASAI174 / LASAJ174 
 
I/JMSUP 
B3  Gebruikt u op dit moment of heeft u afgelopen jaar voedingssupplementen 

gebruikt? 
Toelichting: Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld vitaminepillen, multi-
vitaminepillen, mineralen supplementen, calcium tabletten, injecties, 
bruistabletten, poeders et cetera. 
1. Nee  volgende module 
2.  Ja  

 
B4 Geef aan welke voedingssupplementen u momenteel of in het afgelopen jaar 

(heeft) gebruikt: 
 

I/JMSUP1    
1. Geef het SOORT voedingssupplement aan  
Int.: zeg eventueel: “hiermee bedoelen we bijvoorbeeld vitaminepillen, multi-
vitaminepillen, mineralen-supplementen, calciumtabletten, injecties, 
bruistabletten, poeders, et cetera”.  
 
I/JMSUPNAME1  
2. Geef de MERKNAAM van I/JMSUP1 aan.  
Int.: noteer ‘weet niet’ als R de naam niet (meer) weet. 

 
I/JMSUPDESC1  
3. Omschrijf de VERPAKKING van I/JMSUP1 (kleur, pot, dop, etc.).   

 
I/JMSUPQUANT1, I/JMSUPMEAS1 
4. Noteer (indien van toepassing) de STERKTE van I/JMSUP1 in GETAL + 
EENHEID (microgr/mg/g/ml., etc.l. 
 
I/JMSUP#TP1, I/JMSUPPERIOD1 
5. Noteer de DOSERING van I/JMSUP1 in AANTAL  per TIJDSEENHEID 
(dag, week, maand, enz.).  
(bijvoorbeeld: als iemand 3 keer daags 2 vitamine C-tabletten inneemt, noteer dan 6 / dag) 

 
  

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


           
 

LASA 174 - Supplement use        Medical interview  
 
 
Questionnaires: LASAI174 / LASAJ174 / LASAK174 
 
 

www.lasa-vu.nl  06-Oct-2021   2 

I/JMSUPFORM1 
6. Geef de TOEDIENINGSVORM van I/JMSUP 1 aan. 

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/JMSUPFORMOTH1) 

 
 

NOG MEER? Indien ja, herhaal B4, anders  volgende module 
 
Interviewer: Max. 6 verschillende supplementen invoeren, bij meer dan 6 
aangeven op het RCF-formulier. 
 
 
I/JMSUPSEAS1 
7. In welk seizoen gebruikt u dit voedingssupplement?  (één keuze maken)  

a. hele jaar door 
b. winter 
c. lente (voorjaar) 
d. zomer 
e. herfst (najaar) 
f. af en toe/onregelmatig 
g. anders, nl:  (Eventuele toelichting, bijv. herfst en winter) (I/JMSUPSEASOTH1) 

 
 
LASAK174 
 
KMSUP 
B3  Gebruikt u momenteel of heeft u het afgelopen jaar vitamine D supplementen (of 

een combinatiesupplement dat vitamine D bevat) gebruikt? 
 Multivitaminen kunnen bij de volgende vraag worden opgegeven. 

1. Nee  naar vraag B5 
2.  Ja  

 
B4 Geef aan welke vitamine D supplementen u momenteel of in het afgelopen jaar 
(heeft) gebruikt. 
 Noteer hieronder de vitamine D supplementen. 

Max. 5 verschillende vitamine D supplementen invoeren, bij meer dan 5 
aangeven op het RCF-formulier 
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  1.  ……………………. soort  
  2.  ……………………. merk  

3.  ……………………. omschrijving verpakking (kleur, pot, dop, etc)  
4. ……………………. sterkte in getal en eenheid (µgr/mg/g/ml) 

  5. ……………………. aantal per tijdseenheid 
6.  In welk seizoen gebruikt u dit vitamine D supplement?   

één keuze maken  
   1.  Het hele jaar door 
   2.  Alleen in de winter 
   3.  Alleen in de lente (voorjaar) 
   4.  alleen in de zomer 

5.  Alleen in de herfst (najaar) 
6.  Herfst en winter 
7.  Af en toe / onregelmatig 

   8.  Anders, nl: …………………………   
 
B5  Gebruikt u momenteel of heeft u afgelopen jaar nog multivitaminen gebruikt? 
 1. Nee  naar onderdeel C      
 2. Ja 
 
B6 Geef aan welke multivitaminen u momenteel of in het afgelopen jaar (heeft) 

gebruikt. 
 Noteer hieronder het aantal multivitaminen. 

Max. 6 verschillende soorten supplementen invoeren, bij meer dan 6 
aangeven op het RCF-formulier 

   1.  ……………………. soort  
  2.  ……………………. merk  
 3.  ……………………. omschrijving verpakking (kleur, pot, dop, etc)   

4. ……………………. sterkte in getal en eenheid van vitamine D / 
cholecalciferol / ergocalciferol (µgr/mg/g/ml)  

  5. ……………………..aantal per tijdseenheid 
6.  In welk seizoen gebruikt u dit voedingssupplement?   

één keuze maken  
   1.  Het hele jaar door 
   2.  Alleen in de winter 
   3.  Alleen in de lente (voorjaar) 
   4.  alleen in de zomer 

5.  Alleen in de herfst (najaar) 
6.  Herfst en winter 
7.  Af en toe / onregelmatig 

   8.  Anders, nl: …………………………   
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