
       
 

LASA 272 - Negative life events    Main interview (LE)  
 
 
Questionnaire (in Dutch):  
LASAC272 / LASAD272 / LASAE272 / LASAF272 / LASAG272 / LASAH272 / 
LASAI272 / LASAJ272 / LASAK172 
 
 

www.lasa-vu.nl  19-Nov-2021 1 

N.B. Deze module wordt NIET gedaan tijdens het verkort interview 

De volgende vragen gaan over bijzondere gebeurtenissen die U sinds het vorige 
interview, dus na (dat. vorig interview), (in K toegevoegd: mogelijk) heeft meegemaakt. 
 
- FADIED 
Is uw vader na (datum vorige interview)  overleden?  

1. nee                                                     0= geen antwoord 
2. ja 
3. vader was al eerder overleden 
4. weet niet 

 

- MODIED 
Is uw moeder na (datum vorige interview)  overleden?  

1. nee                                                     0= geen antwoord 
2. ja 
3. moeder was al eerder overleden 
4. weet niet 

 
- BRODIED 
Is één van uw broers na (datum vorige interview) overleden? OF: 
Is uw broer na (datum vorige interview) overleden? 

1. nee                                                     0= geen antwoord 
2. ja 
3. R heeft nooit broers gehad of de broers zijn overleden voor (datum vorige 

interview) 
 
- SISDIED 
Is één van uw zussen na (datum vorige interview) overleden? OF: 
Is uw zus na (datum vorige interview) overleden? 

1. nee                                                     0= geen antwoord 
2. ja 
3. R heeft nooit zussen gehad of de zussen zijn overleden voor (datum vorige 

interview) 
 
- SONDIED 
Is één van uw zonen na (datum vorige interview) overleden? OF: 
Is uw zoon na (datum vorige interview) overleden? 

1. nee                                                     0= geen antwoord 
2. ja 
3. R heeft nooit zonen gehad of de zonen zijn overleden voor (datum vorige 

interview) 
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- DAUDIED 
Is één van uw dochters na (datum vorige interview) overleden? OF: 
Is uw dochter na (datum vorige interview) overleden? 

1. nee                                                     0= geen antwoord 
2. ja 
3. R heeft nooit dochters gehad of de dochters zijn overleden voor (datum vorige 

interview) 
 
- GCDIED 
Is één van uw kleinkinderen na (datum vorige interview) overleden? 

1. nee                                                     0= geen antwoord 
2. ja 

 
- ILLPART / ILLOTH 
Is uw partner/een van uw familieleden na (datum vorige interview) ernstig ziek geweest 
of heeft hij/zij een ernstig ongeluk gehad? 

1. nee                                                     0= geen antwoord 
2. ja 

Interviewer:  
De partner wordt niet tot de familieleden gerekend. 
Als een familielid (anders dan kind, broer, zus of kleinkind) overleden is zonder ziekte 
of ongeluk, dan ook 'ja' antwoorden 
 
- CONFLIC 
Heeft U na (datum vorige interview) een ernstige ruzie of een conflict gehad met 
iemand die voor u belangrijk is? 

1. nee                                                     0= geen antwoord 
2. ja 

 
- CRIME 
Bent U na (datum vorige interview) slachtoffer geworden van een ernstig misdrijf? 

1. nee                                                     0= geen antwoord 
2. ja 

 
- FINANC 
Heeft U na (datum vorige interview) ernstige financiële problemen gehad? 

1. nee                                                     0= geen antwoord 
2. ja 
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