
       
 

LASA 187  -  Walking aids         Medical interview  
 
 
Questionnaire (in Dutch):  LASAD187 / LASAE187 / LAS2B187 / LASAF187 / 
LASAG187 / LASAH187 / LAS3B187 
 
 

www.lasa-vu.nl  02-Aug-2022 1 

NB. 1: Questions about dizziness: see LASA*187_dizziness_quest_nl. 
NB. 2: Questions about falls: see LASA*187_falls_quest_nl. 
  
LASAD187 
 
F30 Gebruikt u een loophulpmiddel of rolstoel? (meerdere antwoorden zijn 
 mogelijk) 
  

(dmwalkaid)    1. Nee 
(dmwalkaid1)   2.  Ja, stok    
(dmwalkaid1m, dmwalkaid1y)  sinds:     ……… maand 19... jaar 
(dmwalkaid2)    3.  Ja, looprek    
(dmwalkaid2m, dmwalkaid2y)  sinds:     ……… maand 19... jaar 
(dmwalkaid3)    4.  Ja, rollator    
(dmwalkaid3m, dmwalkaid3y)  sinds:     ……… maand 19... jaar 
(dmwalkaid4)    5.  Ja, rolstoel    
(dmwalkaid4m, dmwalkaid4y)  sinds:     ……… maand 19... jaar 
(dmwalkaid5)    6.  Ja, anders namelijk…………(

       (specification: dmwalkaid6)   
(dmwalkaid5m, dmwalkaid5y)  sinds:     ……… maand 19... jaar 

 
 
LASAE187 
 
F11 Gebruikt u een loophulpmiddel of rolstoel in het dagelijks leven? (meerdere 

antwoorden zijn mogelijk) 
  
 (emwalkaid)  1. Nee 
 (emwalkaid1) 2.  Ja, stok      
 (emwalkaid2) 3.  Ja, looprek     
 (emwalkaid3) 4.  Ja, rollator     
 (emwalkaid4) 5.  Ja, rolstoel   
 (emwalkaid5) 6.  Ja, anders namelijk  ………… 

(specification: emwalkaid6) 
 
 
LAS2B187 
 
L17  Gebruikt u een loophulpmiddel of rolstoel? (meerdere antwoorden zijn 
 mogelijk) 
  

(bmwalkaid)    1. Nee 
(bmwalkaid1)   2.  Ja, stok    
(bmwalkaid1m, bmwalkaid1y)  sinds:     ……… maand 19... jaar 
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(bmwalkaid2)    3.  Ja, looprek    
(bmwalkaid2m, bmwalkaid2y)  sinds:     ……… maand 19... jaar 
(bmwalkaid3)    4.  Ja, rollator    
(bmwalkaid3m, bmwalkaid3y)  sinds:     ……… maand 19... jaar 
(bmwalkaid4)    5.  Ja, rolstoel    
(bmwalkaid4m, bmwalkaid4y)  sinds:     ……… maand 19... jaar 
(bmwalkaid5)    6.  Ja, anders namelijk…………(

       (specification: bmwalkaid6)   
(bmwalkaid5m, bmwalkaid5y)  sinds:     ……… maand 19... jaar 

 
 
LASAF187 / LASAG187 
 
F/G11  Gebruikt u een loophulpmiddel of rolstoel in het dagelijks leven?  
   (meerdere antwoorden mogelijk) 
  
 (f/gmwalkaid)  1. Nee 
 (f/ gmwalkaid1) 2.  Ja, stok       
 (f/ gmwalkaid2) 3.  Ja, looprek  
 (f/ gmwalkaid3) 4.  Ja, rollator 
 (f/ gmwalkaid4) 5.  Ja, rolstoel 
 (f/ gmwalkaid5) 6.  Ja, anders namelijk  ………… 

       (specification: f/gmwalkaid6)  
 
LASAH187 
 
G12  Gebruikt u een loophulpmiddel of rolstoel in het dagelijks leven?  
   (meerdere antwoorden mogelijk) 
  
 (hmwalkaid) 1. Nee 
 (hmwalkaid1) 2.  Ja, stok      
 (hmwalkaid2) 3.  Ja, looprek  
 (hmwalkaid3) 4.  Ja, rollator 
 (hmwalkaid4) 5.  Ja, rolstoel 
 (hmwalkaid5) 6.  Ja, anders namelijk …………(specification: hmwalkaid6)
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LAS3B187 
 
L14  Gebruikt u een loophulpmiddel of rolstoel in het dagelijks leven? 
 (meerdere antwoorden mogelijk) 
 
 

(bmwalkaid)    1. Nee 
(bmwalkaid1)   2.  Ja, stok    
(bmwalkaid1m, bmwalkaid1y)  sinds:     ……… maand 19... jaar 
(bmwalkaid2)    3.  Ja, looprek    
(bmwalkaid2m, bmwalkaid2y)  sinds:     ……… maand 19... jaar 
(bmwalkaid3)    4.  Ja, rollator    
(bmwalkaid3m, bmwalkaid3y)  sinds:     ……… maand 19... jaar 
(bmwalkaid4)    5.  Ja, rolstoel    
(bmwalkaid4m, bmwalkaid4y)  sinds:     ……… maand 19... jaar 
(bmwalkaid5)    6.  Ja, anders namelijk…………(

       (specification: bmwalkaid6)   
(bmwalkaid5m, bmwalkaid5y)  sinds:     ……… maand 19... jaar 
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