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NB. 1: Questions about dizziness: see LASA*187_dizziness_quest_nl. 
NB. 2: Questions about walking aids: see LASA*187_walkaids_quest_nl. 
  
 
LASAC187 
 
cmfallly 
Bent u het afgelopen jaar gevallen? 
 
          1. nee 
          2. ja     Hoe vaak? …………( (specification: cmvar707) 
 
 
LASAD187 
 
dmfally 
F14 Bent u het afgelopen jaar gevallen? 
 
  1.  Nee   naar vraag F30 
  2.  Ja 
 
dmfallf 
F15 Indien gevallen:  
 Hoe vaak bent u gevallen in het afgelopen jaar?  
 
  ..................aantal 
 
dmfallwh1 (first fall) 
F16 Waar was u toen u viel (1)?  
   

1. binnenshuis in eigen woning      
2. trap  
3. badkamer   
4. slaapkamer     
5. huiskamer/eetkamer   
6. keuken/bijkeuken    
7. toilet    
8. kelder   
9. hal/vestibule/gang 
10. anders…………(specification: dmfallwhos1) 
11. binnenshuis niet in eigen woning 
12. trap  
13. badkamer   
14. slaapkamer     
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15. huiskamer/eetkamer   
16. keuken/bijkeuken 
17. toilet    
18. kelder   
19. hal/vestibule/gang  
20. anders…………(specification: dmfallwhos1) 

  30. buitenshuis 
  31. trap 
  32. tuin/terras/binnenplaats/schuur 
  33. recreatiepark/sportpark 
  34. openbare weg 
  35. stoep/trottoir 
  36. bos/natuur/weiland 

37. openbaar vervoer (bus/tram/trein) 
38. openbaar gebouw (winkel/bank/restaurant) 

  39. anders…………(specification: dmfallwhos1) 
99. onbekend 

 
dmfalldo1 
F17 Wat deed u vlak voordat u viel (1)?  
 

1. aan-/uitkleden 
2. opstaan/in bed gaan 
3. naar toilet gaan 
4. douchen/baden 
5. een trap op-/aflopen  
6. gaan zitten/opstaan van een stoel/bank 
7. omdraaien/omkeren (bij staan of lopen)  
8. gewoon lopen/wandelen 
9. reiken naar iets boven/onder/voor R  
10. een stoel/ladder/keukentrap beklimmen/afdalen 
11. in-/uitstappen/zitten in trein/tram/bus 
12. fietsen/bromfietsen 
13. tuinieren 
14. sportieve bezigheden 
15. anders…………(specification: dmfalldoos1) 

  99. weet het niet meer 
 
dmfallhow1 
F18 Hoe kwam het dat u viel (1)?  
 

1. R struikelde 
2. R deed misstap 
3. R gleed uit 
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4. R verloor evenwicht 
5. R werd duizelig 
6. R viel flauw 
7. R botste tegen iets of iemand 
8. door toedoen van iemand anders 
9. anders…………(specification: dmfallhowos1) 
99. R weet het niet meer 

 
F19 Wat zijn de lichamelijke gevolgen van deze val (1) geweest? 
 (meerdere antwoorden mogelijk) 
 
 (dmfallphcyn1) 1.geen  
 (dmfallphc1) 2.fractuur 
 (dmfallphc2) 3.open wond (snijwond, schaafwond) 
 (dmfallphc3) 4.kneuzing, bloeduitstorting 
 (dmfallphc4)  5.distorsie (verzwikking, verstuiking) 
 (dmfallphc5)  6.uit de kom, ontwrichting  (met name schouder) 
 (dmfallphc6)  7.letsel zenuwstelsel (hersenschudding) 
 (dmfallphc7)  8.overige …………(specification:  dmfallphc8) 
 
dmfallmhlpyn1 
F20 Heeft u naar aanleiding van deze val (1) medische hulp gezocht?  
 
  1.  Nee   naar vraag F22 
  2.  Ja 
 
F21 Indien ja,  bij wie (1)? 
 (meerdere antwoorden mogelijk) 
 
  (dmfallmhlp1)  1. huisarts  
  (dmfallmhlp2)  2. eerste hulp van het ziekenhuis 
  (dmfallmhlp3)  3. verpleging/verzorging van instelling  
  (dmfallmhlp4)  4. anders …………(specification: dmfallmhlp4) 
 
dmfallwh2 (second fall, if applicable) 
F22 Waar was u toen u viel (2)? 
 

1. binnenshuis in eigen woning 
2. trap 
3. badkamer 
4. slaapkamer 
5. huiskamer/eetkamer 
6. keuken/bijkeuken 
7. toilet 
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8. kelder   
9. hal/vestibule/gang 
10. anders…………(specification: dmfallwhos2) 
11. binnenshuis niet in eigen woning 
12. trapbadkamer 
13. slaapkamer 
14. huiskamer/eetkamerkeuken/bijkeuken 
15. toilet    
16. kelder 
17. hal/vestibule/gang 
18. anders…………(specification: dmfallwhos2) 
19. buitenshuis 
20. trap 
21. tuin/terras/binnenplaats/schuur 
22. recreatiepark/sportpark 
23. openbare weg 
24. stoep/trottoir 
25. bos/natuur/weiland 
26. openbaar vervoer (bus/tram/trein) 
27. openbaar gebouw (winkel/bank/restaurant)

 anders…………(specification: dmfallwhos2) 
  99. onbekend 
 
dmfalldo2 
F23 Wat deed u vlak voordat u viel (2)? 
 
  1. aan-/uitkleden 
  2. opstaan/in bed gaan 
  3. naar toilet gaan 
  4. douchen/baden 
  5. een trap op-/aflopen  
  6. gaan zitten/opstaan van een stoel/bank 
  7. omdraaien/omkeren (bij staan of lopen)  
  8. gewoon lopen/wandelen 
  9. reiken naar iets boven/onder/voor R  
  10. een stoel/ladder/keukentrap beklimmen/afdalen 
  11. in-/uitstappen/zitten in trein/tram/bus 
  12. fietsen/bromfietsen 
  13. tuinieren 
  14. sportieve bezigheden 
  15 anders…………(specification: dmfalldoos2) 
  99. weet het niet meer 
 
dmfallhow2 

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


       
 

LASA 187  -  Falls          Medical interview  
 
 
Questionnaire (in Dutch):  LASAC187 / LASAD187 / LAS3B187 / LASMB187 / 
LASAJ187 / LASAK187 
 
 

www.lasa-vu.nl  02-Aug-2022 5 

F24 Hoe kwam het dat u viel (2)?  
 

  1. R struikelde 
  2. R deed misstap 
  3. R gleed uit 
  4. R verloor evenwicht 
  5. R werd duizelig 
  6. R viel flauw 
  7. R botste tegen iets of iemand 
  8. Door toedoen van iemand anders 
  9. Anders…………(specification: dmfallhowos2) 
  99. R weet het niet meer 
 
F25 Wat zijn de lichamelijke gevolgen van deze val (2) geweest? 
 (meerdere antwoorden mogelijk) 
 
 (dmfallphcyn2) 1. geen  
 (dmfallphc9) 2. fractuur   
 (dmfallphc10) 3. open wond (snijwond, schaafwond) 
 (dmfallphc11) 4. kneuzing, bloeduitstorting 
 (dmfallphc12) 5. distorsie (verzwikking, verstuiking) 
 (dmfallphc13) 6. uit de kom, ontwrichting (met name schouder) 
 (dmfallphc14) 7. letsel zenuwstelsel (hersenschudding) 
 (dmfallphc15) 8. overige…………(specification: dmfallphc16) 
 
dmfallmhlpyn2 
F26 Heeft u naar aanleiding van deze val (2) medische hulp gezocht? 
 
  1.  Nee   naar vraag F28 
  2.  Ja 
 
F27 Indien ja,  bij wie (2)? 
 (meerdere antwoorden mogelijk) 
 
  (dmfallmhlp6)  1. huisarts  
  (dmfallmhlp7)  2. eerste hulp van het ziekenhuis 
  (dmfallmhlp8)  3. verpleging/verzorging van instelling  
  (dmfallmhlp9)  4. anders ………(specification: dmfallmhlp10) 
 
dmfalladj 
F28 Heeft u ten gevolge van een val aanpassing in huis aangebracht? 
 
  1.  Nee   naar vraag  F30 
  2.  Ja 
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F29 Indien ja: welke aanpassing is dat geweest? 
 (meerdere antwoorden mogelijk) 
 
 (dmfalladj01) 1. antislip in badkamer/toilet 
 (dmfalladj02) 2. handgrepen in badkamer/toilet 
 (dmfalladj03) 3. zitmogelijkheid bij douche/bad 
 (dmfalladj04) 4. aangepast of verhoogd toilet 
 (dmfalladj05) 5. traptreden stroef gemaakt 
 (dmfalladj06) 6. extra leuning trap 
 (dmfalladj07) 7. extra verlichting 
 (dmfalladj08) 8. papagaai boven het bed 
 (dmfalladj09) 9. verlaagde drempels 
 (dmfalladj10) 10. alarmsysteem 
 (dmfalladj11) 11. anders…………(specification: dmfalladj12) 
 
 
LAS3B187 
 
bmfallly 
L16 Bent u het afgelopen jaar gevallen? 
 
  1.  Nee   
  2.  Ja  naar vraag L17 
 
bmfallf 
L17 Hoe vaak bent u in het afgelopen jaar gevallen?  
 
  ..................keer 
 
LASMB187 
 
bmfallly 
 Bent u het afgelopen jaar gevallen? 
 
  1.  Nee   naar einde sectie 
  2.  Ja  
 
bmfallf 
 Hoe vaak bent u in het afgelopen jaar gevallen?  
 
  ..................keer      
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LASAJ187 
 
H2  Bent u gevallen sinds het vorige interview? 

1. Nee   naar H6 (fracturen, zie LASA186) 
2. Ja  

 
H3 Hoe vaak bent u gevallen sinds het vorige interview?  

…. keer 
 
H4 Wat zijn de lichamelijke gevolgen van uw (laatste) val geweest? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

1.  Geen 
2.  Botbreuk (fractuur) 
3.  Open wond (snijwond, schaafwond) 
4.  Kneuzing, bloeduitstorting 
5.  Gewrichtsletsel (verzwikking, verstuiking, uit de kom) 
6.  Hersenschudding 
7.  Overige 

 
H5 Bent u als gevolg van uw (laatste) val bij de huisarts of in het ziekenhuis 
geweest?  

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, in het ziekenhuis 
4. Ja, zowel bij de huisarts als in het ziekenhuis 
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LASAK187 
 
H1  Bent u gevallen sinds het vorige interview, ongeveer 3 jaar geleden? 

3. Nee   naar vraag H6 (fracturen, zie LASA186) 
4. Ja  

 
H3 Hoe vaak bent u gevallen sinds het vorige interview?  

…. keer 
 
H3 Bij hoeveel vallen heeft u lichamelijke gevolgen opgelopen? 

0. 0 vallen  naar vraag H6 

1. 1 val 

2. 2 vallen 

3. 3 of meer vallen, nl ... vallen 

Bij 1 val: 
H4 Wat zijn de lichamelijke gevolgen van deze val geweest? (meerdere antwoorden 
mogelijk) 

Interviewer: bied antwoordkaart 1 aan  
1. Botbreuk (fractuur) 
2.  Open wond (snijwond, schaafwond) 
3.  Kneuzing, bloeduitstorting 
4.  Gewrichtsletsel (verzwikking, verstuiking, uit de kom) 
5.  Hersenschudding 
6.  Overige 

 
H5 Bent u als gevolg van deze val bij de huisarts of in het ziekenhuis geweest?  

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, in het ziekenhuis 
4. Ja, zowel bij de huisarts als in het ziekenhuis 

 
Bij 2 vallen: 
H4a  Wat zijn de lichamelijke gevolgen van uw eerste val met gevolgen geweest? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

Interviewer: bied antwoordkaart 1 aan  
1. Botbreuk (fractuur) 
2.  Open wond (snijwond, schaafwond) 
3.  Kneuzing, bloeduitstorting 
4.  Gewrichtsletsel (verzwikking, verstuiking, uit de kom) 
5.  Hersenschudding 
6.  Overige 
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H5a  Bent u als gevolg van deze val bij de huisarts of in het ziekenhuis geweest?  
1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, in het ziekenhuis 
4. Ja, zowel bij de huisarts als in het ziekenhuis 

 
H4b Wat zijn de lichamelijke gevolgen van uw tweede val met gevolgen geweest? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

Interviewer: bied antwoordkaart 1 aan  
1. Botbreuk (fractuur) 
2.  Open wond (snijwond, schaafwond) 
3.  Kneuzing, bloeduitstorting 
4.  Gewrichtsletsel (verzwikking, verstuiking, uit de kom) 
5.  Hersenschudding 
6.  Overige 

 
H5b Bent u als gevolg van deze val bij de huisarts of in het ziekenhuis geweest?  

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, in het ziekenhuis 
4. Ja, zowel bij de huisarts als in het ziekenhuis 

 
Bij meer dan 2 vallen: 
H4a We willen u nu vragen naar de twee vallen met de, voor u, meest ernstige 
gevolgen. Wat zijn de lichamelijke gevolgen van uw eerste val met de meest ernstige 
gevolgen geweest? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Interviewer: bied antwoordkaart 1 aan  
1. Botbreuk (fractuur) 
2.  Open wond (snijwond, schaafwond) 
3.  Kneuzing, bloeduitstorting 
4.  Gewrichtsletsel (verzwikking, verstuiking, uit de kom) 
5.  Hersenschudding 
6.  Overige 

 
H5a  Bent u als gevolg van deze val bij de huisarts of in het ziekenhuis geweest? 

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, in het ziekenhuis 
4. Ja, zowel bij de huisarts als in het ziekenhuis 
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H4b Wat zijn de lichamelijke gevolgen van uw tweede val met de meest ernstige 
gevolgen geweest? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Interviewer: bied antwoordkaart 1 aan  
1. Botbreuk (fractuur) 
2.  Open wond (snijwond, schaafwond) 
3.  Kneuzing, bloeduitstorting 
4.  Gewrichtsletsel (verzwikking, verstuiking, uit de kom) 
5.  Hersenschudding 
6.  Overige 

 
H5b  Bent u als gevolg van deze val bij de huisarts of in het ziekenhuis geweest?  

1. Nee 
2. Ja, bij de huisarts 
3. Ja, in het ziekenhuis 
4. Ja, zowel bij de huisarts als in het ziekenhuis 
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