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Questionnaire (in Dutch): LASAC181 / LAS2B181 / LAS3B181 / LASMB181 
 
 

NB. Fertility of women was asked in wave B as part of the self-administered 
questionnaire ( LASAB119). 

 
 

LASAC181 
 
De volgende vragen gaan over medische voorgeschiedenis, voeding, 
leefgewoonten en gewicht (alleen voor vrouwen) 

 
cmmeno05 
Hoe oud was u toen uw menstruatie ophield? 

Interviewer: 98 = niet van toepassing, 
99 = weet het jaar niet 

 
Leeftijd ................. jaar 

 

cmmeno61 
Is uw baarmoeder verwijderd? 

1. Nee 
2. Ja 

 
cmmeno62 (indien mvar451 = 2) 
Hoe oud was u toen? 

Leeftijd ................. jaar 
 
cmmeno63 
Zijn bij u eierstokken verwijderd? 

1. Nee 
2. Ja, één verwijderd 
3. Ja, beide verwijderd 

 
cmmeno66 (indien mvar453 = 2 of 3) 
Interviewer: indien meerdere operaties, leeftijd van de laatste invoeren 
Hoe oud was u toen? 

Leeftijd ................. jaar 
 
cmmeno09 
Heeft u opvliegers gehad? 

1. nee 
2. ja 
3. weet niet 

 
cmmeno17 (indien mvar455 = 2) 
Hoe oud was u toen u deze voor het eerst had? 
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Leeftijd ................. jaar 

 
 

cmmeno82 
Heeft u hormonen (oestrogenen) na de overgang gebruikt? 

1. Nee 
2. Ja 

 
cmmeno83 (indien mvar458 = 2) 
Naam medicijn: 

……………………………… 
 
cmmeno18 (indien mvar458 = 2) 
Hoe lang heeft u dit in totaal gebruikt? 

Duur gebruik: ................ maanden 

 
 

LAS2B181 / LAS3B181 
 
De volgende vragen gaan over het begin en einde van de vruchtbare periode van 
vrouwen 

 
mmeno01 
1 Hoe oud was u, toen u begon met menstrueren? 

Leeftijd ................. jaar 

 
mmeno04 
2 Bent u ooit zwanger geweest? 

1. Ja 
2. Nee  naar vraag 5 

 

mmeno03 
3 Hoe oud was u, toen u uw eerste kind kreeg? 

1. Geen kinderen gekregen  naar vraag 5 
2. Leeftijd: ………… jaar  naar vraag 4 

 
mmeno02 
4 Hoeveel kinderen heeft u (gekregen)? 

… ............ kinderen 
 
mmeno05 
5 Hoe oud was u, toen u uw laatste bloeding had? 

Leeftijd ................. jaar 
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mmeno61 
6 Is uw baarmoeder verwijderd? 

1. Nee  naar vraag 8 
2. Ja 

 
mmeno62 
7 Hoe oud was u toen? 

Leeftijd: .............. jaar 
 

mmeno63 
8 Zijn uw eierstokken verwijderd? 

1. Nee  naar vraag 10 
2. Ja, één verwijderd  naar vraag 9a 
3. Ja, beide verwijderd  naar vraag 9b 

 
mmeno64-mmeno65 
9 Hoe oud was u toen? 

a. Leeftijd: ............. jaar 
b. Leeftijd eerste operatie: ................. jaar 

Leeftijd tweede operatie: ............... jaar 
 
mmeno07 
10 Heeft u ooit de pil (voor anticonceptie) gebruikt? 

1. Ja  naar vraag 11 
2. Nee  naar vraag 12 

 

mmeno81-mmeno08 
11 Hoe lang heeft u in totaal de pil gebruikt en op welke leeftijd bent u begonnen? 

Begonnen met de pil op leeftijd: .............. jaar 
Duur gebruik: ................ jaar 

 

mmeno82 (alleen in 2B) 
12 Heeft u na de overgang hormonen (oestrogenen) gebruikt? 

1. Nee  naar vraag 15 
2. Ja 

 
mmeno82 (alleen in 3B) 
12 Heeft u na de overgang hormonen (oestrogenen) gebruikt? 

1. Nee  naar vraag 15 
2. Ja, tijdens de overgang 

3. Ja, na de overgang 
4. Ja, tijdens en na de overgang 

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


LASA 181 - Fertility (women) Medical interview 

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

 

 

Questionnaire (in Dutch): LASAC181 / LAS2B181 / LAS3B181 / LASMB181 
 
 

mmeno83 
13 Naam medicijn: 

……………………………… 
 
mmeno84-mmeno85 
14 Hoe lang heeft u dit in totaal gebruikt? 

Begonnen op leeftijd: .............. jaar 
Duur gebruik: ................ maanden 

 
mmeno09-mmeno13 
Nu volgt een lijst met verschillende klachten. Wij willen u vragen of u bij elke klacht 
wilt aangeven of u deze de afgelopen 4 weken heeft gehad, of niet. 

 

mmeno09 
15 Opvliegers ja nee weigering weet niet 
mmeno10 
16 Overmatig transpireren ja nee weigering weet niet 
mmeno11 
17 Pijn in spieren of gewrichten ja nee weigering weet niet 
mmeno12 
18 Droge vagina ja nee weigering weet niet 
mmeno13 
19 Pijn bij de gemeenschap ja nee weigering weet niet 

 
mmeno14 
20 Heeft u in het verleden opvliegers gehad? 

1. Nee  naar volgende sectie 
2. Ja 
3. Weigering  naar volgende sectie 
4. Weet niet  naar volgende sectie 

 
mmeno15-mmeno16 
21 Hoe oud was u toen? 

Leeftijd eerste keer ............... jaar 
Leeftijd laatste keer ............... jaar 

 
 

LASMB181 
 
De volgende vragen gaan over het begin en einde van de vruchtbare periode van 
vrouwen 

 

1 Is de respondent een man of een vrouw? 
1. vrouw 
2. man  naar volgende sectie 
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mmeno01 
2 Hoe oud was u, toen u begon met menstrueren? 

Leeftijd ................. jaar 

 
mmeno05 
3 Hoe oud was u, toen u uw laatste bloeding had? 

Leeftijd ................. jaar 
 
mmeno61 
4 Is uw baarmoeder verwijderd? 

1. Nee  naar vraag 6 
2. Ja 

 
mmeno62 
5 Hoe oud was u toen? 

Leeftijd: .............. jaar 
 
mmeno63 
6 Zijn uw eierstokken verwijderd? 

1. Nee  naar vraag 8 
2. Ja, één verwijderd  naar vraag 7a 
3. Ja, beide verwijderd  naar vraag 7b 

 
mmeno64-mmeno65 
7 Hoe oud was u toen? 

a. Leeftijd: ............. jaar 
b. Leeftijd eerste operatie: ................. jaar 

Leeftijd tweede operatie: ............... jaar 
 

mmeno82 
8 Heeft u tijdens of na de overgang hormonen (oestrogenen) gebruikt? 

1. Nee  naar vraag 11 
2. Ja, tijdens de overgang 

3. Ja, na de overgang 
4. Ja, tijdens én na de overgang 

 
mmeno84 
9 Met welke leeftijd bent u hiermee begonnen? 

Begonnen op leeftijd: ............. jaar 
 
mmeno85 
10 Hoe lang heeft u dit in totaal gebruikt (maanden) 

Duur gebruik: ................ maanden 
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mmeno09-mmeno10 
11 Nu noem ik twee veel voorkomende klachten. Heeft u deze de afgelopen 4 

weken gehad? 
a Opvliegers Nee Ja Weigering Weet niet 
b Overmatig transpireren Nee Ja Weigering Weet niet 
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