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NB.: LASA193 refers to technical measures of the Hearing test, LASA194 to 
questions asked to respondent just before the Hearing test.  
In all waves, LASA031 (senses) also contains questions about hearing, as part 
of either the Main or Medical interview, see LASA031. 
 
LASAE194 / LASAF194  
 
De telefonische hoortest (processed in LASAE/F193) 
 
We gaan nu een test doen om een indruk te krijgen van uw gehoor.  
De test wordt afgenomen via de telefoon. Ik ga zo bellen naar een speciaal gratis 
nummer, u hoeft dus niet voor de verbinding te betalen! Aan de andere kant van de 
lijn staat een computer, die handelt de test verder af. 
 
U hoort steeds een getal dat uit 3 cijfers bestaat tegen een achtergrond van ruis. Het 
is de bedoeling dat u hiernaar luistert en het getal hardop noemt. 
 
 
MHEARPV (processed in LASAE/F194, just like next questions) 
Stand volumeregelaar (0-8) 
 
 ……………… 
 
MHEARWA 
Draagt u hoortoestellen? 

1. Geen 
2. 1 
3. 2 

 
MHEARUP 
Kunt u iemand verstaan die u aanspreekt op een verjaardagsfeest of receptie? 

1. Bijna nooit 
2. Soms 
3. Vaak 
4. Bijna altijd 

 
MHEARTD 
VOOR DE INTERVIEWER: Was de test bij deze persoon uitvoerbaar? 

1. Niet gelukt 
2. Met erg veel moeite 
3. Met een beetje moeite 
4. Makkelijk 
5. Anders, nl. ………………………………………………………. 
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LASAG194 
 
Hoortest  (processed in LASAG193) 
 
We gaan nu een test doen om een indruk te krijgen van uw gehoor.  
De test wordt afgenomen via een hoofdtelefoon. Tijdens de test moet u uw 
hoortoestellen uit doen. 
 
U hoort steeds een getal dat uit 3 cijfers bestaat tegen een achtergrond van ruis. Het 
is de bedoeling dat u hiernaar luistert en de cijfers hardop noemt. Als u het niet goed 
verstaat dan moet u raden. 
 
MHEARWA (processed in LASAG194) 
Draagt u hoortoestellen? 

1. Geen 
2. 1 
3. 2 
 

MHEARWH 
Hoeveel uur per dag draagt u gemiddeld uw hoortoestellen? 

1. Ik heb geen hoortoestellen 
2. Ik draag mijn hoortoestellen niet 
3. Minder dan 1 uur 
4. 1-4 uur 
5. 4-8 uur 
6. De hele dag 

 
MHEARUP 
Kunt u iemand verstaan die u aanspreekt op een verjaardagsfeest of receptie? 

1. Bijna nooit 
2. Soms 
3. Vaak 
4. Bijna altijd 

 
MHEARTD 
VOOR DE INTERVIEWER: Was de test bij deze persoon uitvoerbaar? 

1. Niet gelukt 
2. Met erg veel moeite 
3. Met een beetje moeite 
4. Makkelijk 
5. Anders, nl. ………………………………………………………. 
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LASAI194 
 
Hoortest (processed in LASAI193?) 
 
We gaan straks een test doen om een indruk te krijgen van uw gehoor. De test wordt 
afgenomen via een hoofdtelefoon. Zodirect , tijdens de hoortest, moet u uw 
hoortoestellen, als u die draagt tenminste, uit doen. Maar bij de instructies is het 
belangrijk dat u ze nog even inhoudt.  
 
MHEARWA  
1   Draagt u op dit moment (tot aan de start van de Hoortest dus) hoortoestellen?  
(Interviewer: het gaat er dus om te bepalen of de R tot de start van de Hoortest 
hoortoestellen droeg. Immers moet de R zodirect om de Hoortest correct te 
kunnen uitvoeren de hoortoestellen uit doen).  
 

1. Nee, R droeg tijdens het interview tot nu toe geen hoortoestellen 
2. Ja, R droeg tijdens het interview tot nu toe 1 hoortoestel, links 
3. Ja, R droeg tijdens het interview tot nu toe 1 hoortoestel, rechts 
4. Ja, R droeg tijdens het interview tot nu toe 2 hoortoestellen 

 
 
MHEARTD 
2 VOOR DE INTERVIEWER: Was de test bij deze persoon uitvoerbaar? 
 

1. Niet gelukt 
2. Met erg veel moeite 
3. Met een beetje moeite 
4. Makkelijk 
5. Anders, nl..………………………………………………………. 
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