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NB. Questions about diet and food were also asked as part of the Self-
administered questionnaire in Waves B, C and D ( LASA118) and in LASA160 
(weight change), Medical interview. 
 
 

LASAC184 
 
Veel mensen volgen een dieet. Soms is dat een speciaal dieet zoals suikervrij of 
zoutloos. Andere mensen zijn vegetariër en eten geen vlees. Ook volgen mensen 
wel een dieet om af te vallen. 
 
Heeft u de afgelopen twee weken één of meer van de volgende diëten gevolgd? 
 
     (MDIETLCAL) calorie-arm   1. ja     2. nee 
     (MDIETLCHOL) cholesterol-arm   1. ja     2. nee 
     (MDIETLSALT) zoutarm of zoutloos  1. ja     2. nee 
     (MDIETSUGF) suikervrij/diabetici   1. ja     2. nee 
     (MDIETHCAL) calorie-rijk   1. ja     2. nee 
     (MDIETVEG) vegetarisch   1. ja     2. nee 
     (MDIETOTH) een ander dieet  1. ja     2. nee 
 
                             
Kunt u mij vertellen hoeveel dagen in de afgelopen week u elk van de volgende 
zuivelprodukten gegeten heeft (getal tussen 0 en  7): 
 
Interviewer LET OP!!   8 = geen antwoord                 
                        0 = afgelopen week niet gebruikt  
  
     (MMILKHCHS)  kaas  (bijvoorbeeld Goudse of Edammer kaas) 
     (MMILKSCHS)      zachte kaas (smeerkaas, franse kaas, kwark) 
     (MMILKYGHT)      yoghurt                 
     (MMILKMLK)      melk, karnemelk 
     (MMILKVAR)       anders bijv. ijs, vla 
 
     Kunt mij ongeveer aangeven hoeveel melk, karnemelk of yoghurt u dronk: 
 
     (MMILKB25Y)  tot uw 25e jaar 
     (MMILKB50Y) tussen uw 25e en 50e jaar 
     (MMILKA50Y)  na uw 50e jaar 
 
          1. bij iedere maaltijd (3 of meer glazen per dag) 
          2. elke dag maar niet bij elke maaltijd (1-2 glazen per dag) 
          3. iedere week  maar niet iedere dag 
          4. minder dan eenmaal per week 
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LASAD184 
 
MDIET 
K4 Heeft u de afgelopen twee weken één of meer van de volgende diëten 
gevolgd? 
 

  1. ja 
  2. nee 
 

 
(Indien ja:) 
        Ja  Nee 
 
(MDIETLCAL)  caloriearm dieet  1  2      
(MDIETLCHOL)  cholesterolarm   1  2      
(MDIETLSALT)  zoutarm of zoutloos  1  2      
(MDIETSUGF)  suikervrij/diabetici   1  2      
(MDIETVEG)   vegetarisch   1  2 
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