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NB. Related files are LASA*177 and LASA*178 (medical interview), LASA*610, 
LASA*611, LASA*710 and LASA*711 (tel. interview), and LASA*044 (main 
interview) 
 
LASAE189 
 
L. Medische Indicatie 
 
De volgende vragen gaan over vormen van zorgverlening bij medische indicatie. 
 
EMRIOYN 
L1 Hebt U momenteel een indicatiestelling van de RIO (Regionaal Indicatie 
 Orgaan)? 

1. Nee   naar sectie M 
2. Nee,  maar ik heb me wel bij de RIO aangemeld en verwacht op korte 

termijn een indicatiestelling  
3. Ja  naar vraag L3 

 
L2  Welke indicatie verwacht u ? 

 
 ………………………………………………. 

 
L3 Waarvoor  is die indicatie (NB: zie hiervoor de brief van het RIO): 
  
 EMAPPLI / EMADAPT 
 a1) Voor een hulpmiddel ? 
 

1. Nee   naar vraag L3 b1 
2. Ja 

 
 a2) Welk middel: 
 

1._______________________________________________  
2._______________________________________________ 
3._______________________________________________ 

 
 
 EMMEAL 
 b1) Voor maaltijden aan huis ? 
 

1. Nee   naar vraag L3 c1 
2. Ja 
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 EMMEALN 
 b2) Hoe vaak:   …………… per dag / week / maand (doorhalen wat n.v.t. 
  is) 
 
 EMHOMECA 
 c1) Voor thuiszorg ? 
 

1. Nee   naar vraag L3 d1 
2. Ja 

 
  
 c2) Hoeveel uren per week?     ………. uur/week 

 
 

 EMPERSCA 
d1) Voor persoonlijke verzorging ? Met persoonlijke verzorging bedoelen 

we een van de volgende handelingen: wassen, baden of douchen, 
kleden, naar het toilet gaan, opstaan en gaan zitten. 

 
 1. Nee  naar vraag L3 e1 
 2. Ja 
 

 EMPERSCH 
 d2) Hoeveel uren per week?     ………. uur/week 
 
 EMDOMECA 

e1)  Voor huishoudelijke taken ? Met huishoudelijke taken bedoelen we een 
van de volgende handelingen: maaltijden bereiden, boodschappen 
doen, het huis schoonhouden, de vuilniszakken buiten zetten, maar ook 
de formulieren invullen. 

 
 1. Nee  naar vraag L3 f1 
 2. Ja 

 
 EMDOMECH 
 e2) Hoeveel uren per week?     ………. uur/week 
 
 EMDISTR 

f1) Voor wijkverpleging? 
 

1.  Nee   naar vraag L3 g1 
2. Ja 
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 EMDISTRH 
 f2) Hoeveel uren per week?     ………. uur/week 
 
 EMELDERL 

g1) Voor een verzorgingshuis? 
 

1.  Nee   naar vraag L3 h1 
2. Ja 

 
 EMELDERH 
 g2) Hoeveel uren per week?     ………. uur/week 
 
 EMELDEDN 

h1) Voor nachtverpleging? 
 

1.  Nee   naar vraag L3 i1 
2. Ja 

 
 EMELDERH 
 h2) Hoeveel uren per week?     ………. uur/week 
 
 EMNURSIN / EMNURSDN 

i1) Voor een verpleeghuis? 
 

1.  Nee   naar vraag L4 
2. Ja 

 
 EMNURSH 
 i2) Hoeveel uren per week?     ………. uur/week 
 
 EMNURSDEP 
 i3) Welke afdeling? 
 

1. Somatisch 
2. Psychogeriatrisch 

 
EMRIOOTH / EMURGYN 
L4 Heeft u voor de indicatie een urgentiegraad? 
 

1. Nee 
2. Ja, urgent 
3. Ja, zeer urgent 
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LASAF189 

 
L.  Medische Indicatie 

 
De volgende vragen gaan over vormen van zorgverlening bij medische indicatie. 
 
FMRIOYN 

L1   Heeft u momenteel een indicatie van een Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), 
 voorheen RIO (Regionaal Indicatie Orgaan) (Stichting Tot en Met voor 
 Amsterdam) voor zorg of aanpassingen? 

 
1.  nee         naar onderdeel M 
2.  nee, maar ik heb me wel bij het CIZ/RIO aangemeld en verwacht op 

korte termijn een indicatiestelling     naar vraag L2, daarna 
naar onderdeel M 

3.  ja         naar vraag L3 
 
L2   Welke indicatie heeft u aangevraagd? 
 
 …………………………………………  
 
Wij zouden graag  weten welke indicatie(s) u heeft gekregen (zie hiervoor de brief 
van het CIZ/RIO): Heeft u een indicatie …. 
 
FMAPPLI 
L3a  …… voor een hulpmiddel? 

 
1.  nee   naar vraag L4a 
2.  ja 

 
L3b  Welke middelen: 

 
1. …………………………………………………….. 

2. …………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………. 

 
FMADAPT 
L4a  …… voor aanpassingen aan huis? 

 
1.  nee   naar vraag L5a 
2.  ja 
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L4b  Welke aanpassingen: 

 
1. …………………………………………………….. 

2. …………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………. 

 
FMMEAL  
L5a  ….. voor maaltijden aan huis? 

 
1.  nee   naar vraag L6a 
2.  ja 

 
FMMEALN  
L5b  Hoe vaak:   

 
……….  per dag / week / maand (doorhalen wat n.v.t. is) 

 
FMDOMECA  
L6a  ….. voor huishoudelijke verzorging? (Hiermee bedoelen we onder andere 

 maaltijden bereiden, boodschappen doen, het huis schoonhouden en de 
 vuilnis buiten zetten) 

 
1.  nee   naar vraag L7a 
2.  ja 

 
FMDOMECH  
L6b  Hoeveel uur per week?  

 
……….  uur per week 

 
FMPERSCA  
L7a  ….. voor persoonlijke verzorging? (Hiermee bedoelen we onder andere 

wassen, baden of douchen, kleden, naar het toilet gaan en opstaan en gaan   
zitten) 

1.  nee   naar vraag L8a 
2.  ja 

 
FMPERSCH  
L7b  Hoeveel uur per week?      

 
…………  uur per week 
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FMDISTR 
L8a  ….. voor verpleging? (Hiermee bedoelen we onder andere wond- en 

 stomaverzorging, hulp bij medicijngebruik en beademing) 
 

1.  nee   naar vraag L9a 
2.  ja 

 
FMDISTRH 
L8b  Hoeveel uur per week? 

 
……….  uur per week 

 
FMISTAY 
L9a  ….. voor verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis? (Ook kortdurende 

weekend- of vakantie-opvang wordt hieronder gerekend) 
 

1.  nee   naar vraag L10a 
2.  ja 

 
FMELDERL 
L9b  In een verzorgingshuis? 

 
1.  nee  
2.  ja 

 
FMNURSIN 
L9c  In een verpleeghuis? 

 
1.  nee   naar vraag L10a 
2.  ja 

 
FMNURDEP 
L9d  Welke afdeling? 

 
1.  somatisch 
2.  psychogeriatrisch 

 
FMIDN 
L10a  ….. voor dagbehandeling/nachtbehandeling in een verpleeghuis of  
  verzorgingshuis? 

 
1.  nee   naar vraag L11 
2.  ja 
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FMELDEDN 
L10b  In een verzorgingshuis? 

 
1.  nee   naar vraag L10d 
2.  ja 

 
FMEDNTYP 
L10c  Voor  ….. 

 
1.  dagbehandeling 
2.  nachtbehandeling 
3.  beiden 

 
FMNURSDN 
L10d  In een verpleeghuis? 

 
1.  nee   naar vraag L11 
2.  ja 

 
FMNDNDEP 
L10e  Welke afdeling? 

 
1.  somatisch 
2.  psychogeriatrisch 

 
FMNDNTYP 
L10f  Voor  ….. 

 
1.  dagbehandeling 
2.  nachtbehandeling 
3.  beiden 

 
FMRIOOTH 
L11  Heeft u een indicatie gekregen voor iets wat nog niet eerder genoemd is? 

 
1.  nee  naar vraag L12 

2.  ja, een indicatie voor …… (omcirkel het juiste antwoord) 

 FMIOSG 

A. Ondersteunende begeleiding (zoals dagopvang) 

FMIOSGH 

  Zo ja, hoeveel uur per week? ………… uur per week 
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 FMIOAG 

B.  Activerende begeleiding (zoals fysiotherapie, ergotherapie en 

 logopedie) 

FMIOAGH 

  Zo ja, hoeveel uur per week? ………… uur per week 

 FMIOTR 

C.  Behandeling 

FMIOTRH 

  Zo ja, hoeveel uur per week? ………….. uur per week 

 FMIOSE 

D.  Anders, namelijk …………………………… 

FMIOSEH 

  Zo ja, hoeveel uur per week? …………... uur per week 

 
FMURGYN 
L12  Heeft u voor de indicatie een urgentiegraad? 

 
1.  nee 
2.  ja 

 
FMITYPC 
L13  Heeft u na de indicatiestelling gekozen voor:  

 
1.  zorg in natura (dat wil zeggen, rechtstreeks via een zorginstelling)  

naar sectie M 
2.  een persoonsgebonden budget (PGB) 

 
L14  Wie heeft u ingeschakeld om de voor u geïndiceerde zorg te verlenen en  voor 

welke vorm van zorg betaalt u deze persoon? 
 Het kan zijn dat u meerdere mensen heeft ingeschakeld voor de diverse 
 vormen van zorg. Geef hierbij aan wie u voor welk type zorg heeft 
 ingeschakeld. Betreft het hulp bij  huishoudelijke zorg (hulp met 
 boodschappen, schoonmaken, eten koken en dergelijke), of hulp bij 
 persoonlijke zorg (hulp met wassen, aan- en uitkleden, medische verzorging), 
 of beide.  
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Wie betaalt u uit het PGB: Wat voor zorg verleent deze persoon: 
fmpgbp 
1. partner  

fmpgbpt 
1. huishoudelijke zorg 
2. persoonlijke zorg 
3. beide 

fmpgbhf  
2. inwonende familieleden/vrienden 

fmpgbhft  
1. huishoudelijke zorg 
2. persoonlijke zorg 
3. beide 

fmpgbca  
3. uitwonende kinderen 

fmpgbcat  
1. huishoudelijke zorg 
2. persoonlijke zorg 
3. beide 

fmpgbfa  
4. andere uitwonende familieleden 

fmpgbfa  
1. huishoudelijke zorg 
2. persoonlijke zorg 
3. beide 

fmpgbf 
5. vrienden 

fmpgbft 
1. huishoudelijke zorg 
2. persoonlijke zorg 
3. beide 

fmpgbn  
6. buren 

fmpgbnt  
1. huishoudelijke zorg 
2. persoonlijke zorg 
3. beide 

fmpgbpc 
7. particuliere hulp 

fmpgbpct 
1. huishoudelijke zorg 
2. persoonlijke zorg 
3. beide 

fmpgbhc  
8. personeel 
thuiszorginstelling/alphahulp 

fmpgbhct  
1. huishoudelijke zorg 
2. persoonlijke zorg 
3. beide 

fmpgbo  
9. anders, namelijk ____________ 

fmpgbot  
1. huishoudelijke zorg 
2. persoonlijke zorg 
3. beide 
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FMPGBADM 
L15  Wie regelt de administratie rondom het PGB? 

 
1. uzelf 
2. partner 
3.  kind(eren) 
4. particuliere hulp 
5. anders, namelijk ………………… 
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LASAG189 
 
Q   Gebruik CIZ en aanvraag van AWBZ-voorzieningen 
 
GMRIOYN 
Q1  Heeft u een indicatie aangevraagd en gekregen bij het CIZ?  
 

1. Nee, geen indicatie aangevraagd    naar onderdeel R 
2. Aangevraagd, nog niet gekregen 
3. Aangevraagd en gekregen 
  

  Heeft u een indicatie aangevraagd voor ……… 
 
GMPERSCA / GMPERSCAH 
Q2a ….. persoonlijke verzorging (zoals wassen, baden, douchen, naar het  
 toilet gaan, kleden)?  
 

1. Nee 
2. Ja, voor ……… uur per week 

 
GMDISTR / GMDISTRH 
Q2b ….. verpleging (bijvoorbeeld wond- en stomaverzorging, hulp bij   
 medicijngebruik en beademing)? 
 

1. Nee 
2. Ja, voor ……… uur per week 

 
GMSHSTAY 
Q2c ….. kortdurend verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis? (zoals 

 weekend- of vakantie-opvang of opvang na een ziekenhuisopname) 
 

1.  Nee  
2. Ja, in een verzorgingshuis 
3. Ja, in een verpleeghuis, somatische afdeling 
4. Ja, in een verpleeghuis, psycho-geriatrische afdeling 
 

GMLSTAY 
Q2d ….. langdurend verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis? 
 

1.  Nee  
2. In een verzorgingshuis 
3. In een verpleeghuis, somatische afdeling 
4. In een verpleeghuis, psycho-geriatrische afdeling 
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GMDTREAT 
Q2e ….. dagbehandeling in een verpleeghuis of verzorgingshuis? 
 

1.  Nee   
2. Ja, in een verzorgingshuis 
3. Ja, in een verpleeghuis, somatische afdeling 
4. Ja, in een verpleeghuis, psycho-geriatrische afdeling 

 
GMNTREAT 
Q2f  ….. nachtbehandeling in een verpleeghuis of verzorgingshuis? 
 

1.  Nee   
2. Ja, in een verzorgingshuis 
3. Ja, in een verpleeghuis, somatische afdeling 
4. Ja, in een verpleeghuis, psycho-geriatrische afdeling 

 
GMOTHER 
Q3a Heeft u een indicatie gekregen voor iets wat nog niet eerder genoemd is? 

 
1.  Nee  naar vraag Q5 
2.  Ja, een indicatie voor …………………………………………… (graag 

omschrijven) 
  

GMOTHER 

Q3b Voor hoeveel uur per week? 
 …….... uur per week 

  
GMURGYN 
Q4  Heeft u voor de indicatie een urgentiegraad? 

 
1.  Nee 
2.  Ja 

 
Alle voorzieningen die verkregen worden via de gemeente (huishoudelijke hulp, 
vervoer) of het CIZ (persoonlijke zorg, verblijf) kunnen betaald worden via zorg in 
natura (geregeld door de zorginstelling) dan wel een persoonsgebonden budget 
(geregeld door uzelf of door iemand namens u).  
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GMITYPC 
Q5  Heeft u na indicatiestelling voor bovenstaande voorzieningen gekozen voor 

zorg in natura dan wel een persoonsgebonden budget?  
 

1. Zorg in natura    naar onderdeel R 
2. Een persoonsgebonden budget (PGB) 

 
GMPGBDEV 
Q6  Gebruikt u het PGB voor hulpmiddelen of een vervoersvoorziening en zo  
  ja welke? 
 

1. Nee 
2. Ja, namelijk …………………………………………………………… 

 
Q7   Gebruikt u het PGB voor huishoudelijke hulp, verzorging of begeleiding,  

  en wie helpt u daarbij? (meerdere antwoorden mogelijk, graag   
  aankruisen in onderstaand schema wie u waarbij helpt) 

 

 Huishoudelijke 
hulp 

Persoonlijke 
verzorging 

Begeleiding of 
ondersteuning  

Partner □ gmpgbph □ gmpgbpc □ gmpgbpg 

Andere huisgenoten □ gmpgbhmh □ gmpgbhmc □ gmpgbhmg 

Uitwonende kinderen □ gmpgbchh □ gmpgbchc □ gmpgbchg 

Andere uitwonende familieleden □ gmpgbrlh □ gmpgbrlc □ gmpgbrlg 

Vrienden □ gmpgbfrh □ gmpgbfrc □ gmpgbfrg 

Buren □ gmpgbnbh □ gmpgbnbc □ gmpgbnbg 

Particuliere hulp □ gmpgbphh □ gmpgbphc □ gmpgbphg 

Personeel thuiszorginstelling □ gmpgbhch □ gmpgbhcc □ gmpgbhcg 

Personeel nabij gelegen tehuis □ gmpgbrch □ gmpgbrcc □ gmpgbrcg 

Anders, namelijk ………….. □ gmpgboth □ gmpgbotc □ gmpgbotg 

 
GMPGBADM 
Q8   Wie regelt de administratie rondom het PGB? 

 
1. Uzelf 
2. Uw partner 
3.  Kind(eren) 
4. Particuliere hulp 
5. Anders, namelijk ………………… 
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LASAH189 
 
Q. Gebruik CIZ en aanvraag van AWBZ-voorzieningen 
 
HMCIZYN 
Q1  Heeft u een indicatie aangevraagd en gekregen bij het CIZ?  
 

1. Nee, geen indicatie aangevraagd     naar vraag Q1a 
2. Aangevraagd en afgewezen     naar Q1b 
3. Aangevraagd, nog niet gekregen     naar Q2 
4. Aangevraagd en gekregen       naar vraag Q2 

 
HMCIZNA 
Q1a   Niet aangevraagd: Waarom heeft u geen indicatie aangevraagd?   

1. Ik had geen ondersteuning of voorzieningen nodig  naar onderdeel R 
2. Ik regel het liever zelf, buiten alle instanties om   naar onderdeel R 
3. Ik wist niet dat ik dat bij het CIZ kon krijgen    naar onderdeel R 
4. Ik durf/kan dat niet       naar onderdeel R 
5. Anders, namelijk……..       naar onderdeel R 

 
HMCIZRD 
Q1b   Aangevraagd en afgewezen: Waarom is uw aanvraag afgewezen?  

1. Omdat mijn informele netwerk hulp moet bieden   naar onderdeel R 
2. Omdat de hulpbehoefte niet ernstig genoeg is   naar onderdeel R 
3. Omdat …… (andere reden noemen)     naar onderdeel R 

  
Heeft u een indicatie aangevraagd voor ……… 
 
HMPERSCA / HMPERSCH 
Q2a ….. persoonlijke verzorging (zoals wassen, baden, douchen, naar het  
 toilet gaan, kleden)?  
 

1. Nee 
2. Ja, voor ……… uur per week 

 
HMDISTR / HMDISTRH 
Q2b ….. verpleging (bijvoorbeeld wond- en stomaverzorging, hulp bij   
 medicijngebruik en beademing)? 
 

1. Nee 
2. Ja, voor ……… uur per week 
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HMSHSTAY 
Q2c ….. kortdurend verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis? (zoals 

weekend- of vakantieopvang of opvang na een ziekenhuisopname) 
 

1.  Nee  
5. Ja, in een verzorgingshuis 
6. Ja, in een verpleeghuis, somatische afdeling 
7. Ja, in een verpleeghuis, psychogeriatrische afdeling 
 

HMLSTAY 
Q2d ….. langdurend verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis? 
 

1.  Nee  
5. In een verzorgingshuis 
6. In een verpleeghuis, somatische afdeling 
7. In een verpleeghuis, psychogeriatrische afdeling 
 

HMDTREAT 
Q2e ….. dagbehandeling in een verpleeghuis of verzorgingshuis? 
 

1.  Nee   
5. Ja, in een verzorgingshuis 
6. Ja, in een verpleeghuis, somatische afdeling 
7. Ja, in een verpleeghuis, psychogeriatrische afdeling 

 
HMNTREAT 
Q2f  ….. nachtbehandeling in een verpleeghuis of verzorgingshuis? 
 

1.  Nee   
5. Ja, in een verzorgingshuis 
6. Ja, in een verpleeghuis, somatische afdeling 
7. Ja, in een verpleeghuis, psychogeriatrische afdeling 

 
HMOTHER 
Q3a Heeft u een indicatie gekregen voor iets wat nog niet eerder genoemd is? 

 
1.  Nee  naar vraag Q4 
2.  Ja, een indicatie voor …………………………………………… (graag 

omschrijven) 
 
HMOTHERH 
Q3b Voor hoeveel uur per week? 
 …….... uur per week  
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HMURGYN 
Q4  Had u voor de indicatie een urgentiegraad? 

 
1.  Nee 
2.  Ja 

 
Alle voorzieningen die verkregen worden via de gemeente (huishoudelijke hulp, 
vervoer) of het CIZ (persoonlijke zorg, verblijf) kunnen betaald worden via zorg in 
natura (geregeld door de zorginstelling) dan wel een persoonsgebonden budget 
(geregeld door uzelf of door iemand namens u).  
 
HMITYPC 
Q5  Heeft u na indicatiestelling voor bovenstaande voorzieningen gekozen  voor 

zorg in natura dan wel een persoonsgebonden budget?  
 

1. Zorg in natura    naar onderdeel R 
2. Een persoonsgebonden budget (PGB) 

 
HMPGBDEV 
Q6  Gebruikt u het PGB voor hulpmiddelen of een vervoersvoorziening en  zo 
  ja welke? 
 

1. Nee 
2. Ja, namelijk …………………………………………………………… 

 
Q7 Gebruikt u het PGB voor huishoudelijke hulp, verzorging of begeleiding,  en 

wie helpt u daarbij? (meerdere antwoorden mogelijk, graag  aankruisen in 
onderstaand schema wie u waarbij helpt) 

 

 Huishoudelijke 
hulp 

Persoonlijke 
verzorging 

Begeleiding of 
ondersteuning  

Partner □ hmpgbph □ hmpgbpc □ hmpgbpg 

Andere huisgenoten □ hmpgbhmh □ hmpgbhmc □ hmpgbhmg 

Uitwonende kinderen □ hmpgbchh □ hmpgbchc □ hmpgbchg 

Andere uitwonende familieleden □ hmpgbrlh □ hmpgbrlc □ hmpgbrlg 

Vrienden □ hmpgbfrh □ hmpgbfrc □ hmpgbfrg 

Buren □ hmpgbnbh □ hmpgbnbc □ hmpgbnbg 

Particuliere hulp □ hmpgbphh □ hmpgbphc □ hmpgbphg 

Personeel thuiszorginstelling □ hmpgbhch □ hmpgbhcc □ hmpgbhcg 

Personeel nabij gelegen tehuis □ hmpgbrch □ hmpgbrcc □ hmpgbrcg 

Anders, namelijk ………….. □ hmpgboth □ hmpgbotc □ hmpgbotg 
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Q8   Wie regelt de administratie rondom het PGB? 
 
hmpgbas 1. Uzelf 
hmpgbap  2. Uw partner 
hmpgbac  3. Kind(eren) 
hmpgbaph 4. Particuliere hulp 
hmpgbao  5. Anders, namelijk ………………… 
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LASAI189 (questions O1-9  LASAI178) 
 
O10  Kunt u van de volgende voorzieningen aangeven of u er een indicatie voor 

heeft aangevraagd, of u deze heeft gekregen en voor hoeveel uur, en, indien 
van toepassing, waarom u deze niet heeft gekregen. 

 

 Is er door u of 
een ander 
een indicatie 
aangevraagd? 
1=Nee 
2=Ja 

Is de indicatie 
toegekend 
1=Nee 
2=Ja 
3=in 
behandeling 
4=ingetrokken 
  

Voor 
hoeveel uur 
is de 
indicatie 
toegekend? 

Wat is de reden 
van afwijzing 
van de 
indicatie? 
1= informele 
netwerk moet 
hulp bieden 
2= hulpbehoefte 
is niet ernstig 
genoeg 
3= anders, 
namelijk 

Vervoer imitraa imitrag nvt imitrard 

Aanpassing in 
woning 

imihada imihadg nvt imihadrd 

Begeleiding (één 
op één) 

imiguia imiguig  imiguim imiguird 

Dagbesteding (in 
groep) 

imidaca imidacg  imidacm imidacrd 

Hulp bij 
huishouden thuis 

imihhaa imihhag imihham imihhard 

Persoonlijke 
verzorging thuis 

imipca imipcg imipcm imipcrd 

Verpleging thuis iminura iminurg iminurm iminurrd 

Nachtopvang in 
een zorginstelling 

imintca imintcg imintcm imintcrd 

Kortdurend verblijf 
in een 
zorginstelling 

imissca imisscg imisscm imisscrd 

24 uurs zorg (thuis 
of in een 
zorginstelling) 

imi24ca imi24cg imi24cm imi24crd 

Anders, namelijk 
…………….. 

imiotha imiothg imiothm imiothrd 
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Alle voorzieningen die verkregen worden via de gemeente (huishoudelijke hulp, 
vervoer), de wijkverpleging (zorg aan huis), of het CIZ (persoonlijke zorg, verblijf) 
kunnen betaald worden via zorg in natura (geregeld door de zorginstelling) dan wel 
een persoonsgebonden budget (geregeld door uzelf of door iemand namens u).  
  
O11 Heeft u na indicatiestelling voor bovenstaande voorzieningen gekozen voor zorg  

in natura dan wel een persoonsgebonden budget?  
 

imindnat  1. Zorg in natura   naar volgende onderdeel 
imindpgb  2. Een persoonsgebonden budget (PGB) 

 
O12  Aan wie betaalt u die zorg? (meerdere antwoorden mogelijk) 
  

imppgbpa  1. Partner 
imppgbrc   2. Inwonend kind 
imppgbro   3. Andere inwonende 
imppgbfo   4. Overige familie buiten woning 
imppgbnf   5. Buren/vrienden/kennissen 
imppgbvo   6. Vrijwilligers 
imppgbdn   7. Wijkverpleegkundige 
imppgbpc  8. Thuiszorg (professionele zorg aan huis) 
imppgbph   9. Particuliere hulp 
imppgbot   10.Anders, namelijk …………………. 

 
O13 Wie regelt de administratie rondom het PGB? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 
impgbas   1. Uzelf 
impgbap  2. Uw partner 
impgbac  3. Kind(eren) 
impgbaph  4. Particuliere hulp of particulier bureau, zoals Per Saldo 
impgbao   5. Anders, namelijk ………………… 

 
 
 
  

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


       
 

LASA 189  -   Medical care indication       Medical interview  
 
 
Questionnaire (in Dutch): LASAE189 / LASAF189 / LASAG189 / LASAH189 / 
LASAI189 / LASAJ189 / LASAK189 
 
   

www.lasa-vu.nl  06-Oct-2021 20 

LASAJ189 / LASAK189 (questions 1-12  LASA178) 
 
13 Kunt u van de volgende voorzieningen aangeven of u er (in K: sinds 2018) een 

indicatie voor heeft aangevraagd, of u deze heeft gekregen en voor hoeveel 
uur, en, indien van toepassing, waarom u deze niet heeft gekregen. 

 

 Is er door u of 
een ander 
een indicatie 
aangevraagd? 
1=Nee 
2=Ja 

Is de indicatie 
toegekend 
1=Nee 
2=Ja 
3=In 
behandeling 
4=Ingetrokken 
  

Voor 
hoeveel uur 
is de 
indicatie 
toegekend? 
(invullen in 
minuten) 

Wat is de reden 
van afwijzing 
van de 
indicatie? 
1= Informele 
netwerk moet 
hulp bieden 
2= Hulpbehoefte 
is niet ernstig 
genoeg 
3= Anders, 
namelijk 

Vervoer mitra mitrag nvt mitrard/ 
mitrarw 

Aanpassingen in 
woning 

mihada mihadg nvt mihadrd/ 
mihadrw 

Begeleiding (één 
op één) 

miguia miguig In K: ... uur 
...min 
miguih/ 
miguim 

miguird/ 
miguirw 

Dagbesteding (in 
groep) 

midaca midacg In K: ... uur 
...min 
midach/ 
midacm 

midacrd/ 
midacrw 

Hulp bij 
huishouden thuis 

mihhaa mihhag In K: ... uur 
...min 
mihhah/ 
mihham 

mihhard/ 
mihharw 

Persoonlijke 
verzorging thuis 

mipca mipcg In K: ... uur 
...min 
mipch/ 
mipcm 

mipcrd/ 
mipcrw 

Verpleging thuis minura minurg In K: ... uur 
...min 
minurh/ 
minurm 

minurrd/ 
minurrw 
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Nachtopvang in 
een zorginstelling 

mintca mintcg In K: ... 
nachten 
mintch/ 
mintcm 

mintcrd/ 
mintcrw 

Kortdurend verblijf 
in een 
zorginstelling 

missca misscg In K: ... 
dagen/ 
weken/ 
maanden 
missch/ 
misscm 

misscrd/ 
misscrw 

24 uurs zorg (thuis 
of in een 
zorginstelling) 

mi24ca mi24cg In K: n.v.t. 
mi24ch/ 
mi24cm 

mi24crd/ 
mi24crw 

Anders, namelijk 
………….. 

miotha miothg In K: n.v.t. 
miothh/ 
miothm 

miothrd/ 
miothrw 

 
Alle voorzieningen die verkregen worden via de gemeente (huishoudelijke hulp, 
vervoer), de wijkverpleging (zorg aan huis), of het CIZ (verblijf) kunnen betaald 
worden via zorg in natura (geregeld door de zorginstelling) dan wel een 
persoonsgebonden budget (geregeld door uzelf of door iemand namens u).  
  
MINDTYPE 
14 Heeft u na indicatiestelling voor bovenstaande voorzieningen gekozen voor zorg 

in natura dan wel een persoonsgebonden budget?  
1. Zorg in natura    naar volgend onderdeel 
2. Een persoonsgebonden budget (PGB) 
3. Beide 

 
15 Aan wie betaalt u die zorg? (meerdere antwoorden mogelijk) 
  

mppgbpa  1. Partner 
mppgbrc   2. Inwonend kind 
mppgbro   3. Andere inwonende 
mppgbfo   4. Overige familie buiten woning 
mppgbnf   5. Buren/vrienden/kennissen 
mppgbvo   6. Vrijwilligers 
mppgbdn   7. Wijkverpleegkundige 
mppgbpc  8. Thuiszorg (professionele zorg aan huis) 
mppgbph   9. Particuliere hulp 
mppgbot   10.Anders, namelijk …………………. 

 
16 Wie regelt de administratie rondom het PGB? (meerdere antwoorden mogelijk) 
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mpgbas   1. Uzelf 
mpgbap  2. Uw partner 
mpgbac  3. Kind(eren) 
mpgbaph  4. Particuliere hulp of particulier bureau, zoals Per Saldo 
mpgbao   5. Anders, namelijk ………………… 
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