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In LASA601 Demographic data is determined in waves C, D, E, F, G, H, I, J and K in 
which case the proxy was interviewed. 
 
LASAC601 
 
CTPMARST 
2. [Uit eerdere informatie blijkt dat … ongehuwd/gehuwd, gescheiden, 
weduwe/weduwnaar is. Is dat nog het geval?] 
Is mijnheer/mevrouw ... ongehuwd, gehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar?
 1. ongehuwd 
 2. gehuwd 
 3. gescheiden 
 4. verweduwd 
 
2a. (als veranderd) Sinds wanneer is mijnheer/mevrouw ... gehuwd, gescheiden of 
weduwe/weduwnaar? 
 maand:....... (CTPMOCHM) 
 jaar:........     (CTPYECHM) 
 
CTPPARTN 
3. Woont ... nu met iemand samen die hij/zij als partner beschouwt? 
 1. geen partner 
 2. partner, gehuwd 
 3. partner, niet gehuwd 
 
3a. (als veranderd) Sinds wanneer is dat? 
 maand:....... (CTPMOCHP) 
 jaar:........     (CTPYECHP) 
 
CTPNUPER 
4. Kunt u mij vertellen hoeveel personen er naast mijnheer/mevrouw ... (en eventuele 
partner) in huis wonen? 
 aantal:........  
 
CTPHINDE 
5. Hoe is de woonsituatie van mijnheer/mevrouw .....  
 1. respondent woont zelfstandig 
 2. in verzorgingshuis 
 3. in verpleeghuis - somatisch 
 4. in verpleeghuis - psychogeriatrisch 
 5. in ziekenhuis 
 6. in psychiatrische inrichting 
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5a. (als veranderd) Sinds wanneer? 
 maand:....... (CTPMOCHH) 
 jaar:........     (CTPYECHH) 
 
 
LASAD601 / LASAE601 / LASAF601 / LASAG601 
 
D/E/F/GTPMARST 
2. Is mijnheer/mevrouw ... ongehuwd en nooit gehuwd geweest, gehuwd, gescheiden 
of weduwe/weduwnaar? 
 1. ongehuwd en nooit gehuwd geweest 
 2. gehuwd 
 3. gescheiden 
 4. verweduwd 
 
2a. (als veranderd) Sinds wanneer is mijnheer/mevrouw ... gehuwd, gescheiden of 
weduwe/weduwnaar? 
 maand:....... (D/E/F/GTPMOCHM) 
 jaar:........     (D/E/F/GTPYECHM) 
 
D/E/F/GTPPARTN 
3. Woont ... nu met iemand samen die hij/zij als partner beschouwt? 
 1. geen partner (thuis) 
 2. partner, gehuwd 
 3. partner, niet gehuwd 
 4. partner buiten het huishouden 
3a. (als veranderd) Sinds wanneer is dat? 
 maand:....... (D/E/F/GTPMOCHP) 
 jaar:........     (D/E/F/GTPYECHP) 
 
D/E/F/GTPNUPER 
4. Kunt u mij vertellen hoeveel personen er naast mijnheer/mevrouw ... (en eventuele 
partner) in huis wonen? 
 aantal: ____ 
 
D/E/F/GTPHINDE 
5. Hoe is de woonsituatie van mijnheer/mevrouw .....  
 1. respondent woont zelfstandig 
 2. in verzorgingshuis 
 3. in verpleeghuis - somatisch 
 4. in verpleeghuis - psychogeriatrisch 
 5. in ziekenhuis 
 6. in psychiatrische inrichting 
5a. (als veranderd) Sinds wanneer? 
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 maand:....... (D/E/F/GTPMOCHH) 
 jaar:........     (D/E/F/GTPYECHH) 
 
 
LASAH601 
 
HTPMARST 
2. Is mijnheer/mevrouw …..... (ongehuwd en nooit gehuwd geweest, gehuwd/ 
geregistreerd partner, gescheiden of weduwe/weduwnaar)? 
 1. ongehuwd en nooit gehuwd geweest 
 2. gehuwd. geregistreerd partnerschap 
 3. gescheiden 
 4. verweduwd 
 
2a. (als veranderd) Sinds wanneer is mijnheer/mevrouw ..….. 
(gehuwd/geregistreerd partner, gescheiden of weduwe/weduwnaar)? 
 maand:....... (HTPMOCHM) 
 jaar:........     (HTPYECHM) 
 
HTPPARTN 
3. Woont ….. nu met iemand samen die hij/zij als partner beschouwt? 
 1. geen partner 
 2. partner, gehuwd 
 3. partner, niet gehuwd 
 4. partner buiten het huishouden 
 
3a. (als veranderd) Sinds wanneer is dat? 
 maand:....... (HTPMOCHP) 
 jaar:........     (HTPYECHP) 
 
HTPNUPER 
4. Kunt u mij vertellen hoeveel personen er naast mijnheer/mevrouw ….. in huis 
wonen? 
 aantal: ………… 
 
HTPHINDE 
5. Hoe is de woonsituatie van mijnheer/mevrouw …...  
 1. respondent woont zelfstandig 
 2. in verzorgingshuis 
 3. in verpleeghuis - somatisch 
 4. in verpleeghuis - psychogeriatrisch 
 5. in ziekenhuis 
 6. in psychiatrische inrichting 
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HTPMOVED 
6. Is mijnheer/mevrouw……. sinds het vorige interview verhuisd? 
 1. ja 
 2. nee 
 3. weet niet 
 
6a. (als verhuisd) Wanneer was dat? 
 maand:....... (HTPMOVMO) 
 jaar:........     (HTPMOVYE) 
 
LASAI601 / LASAJ601 / LASAK601 
 
I/J/KTPMARST 
2. Is mijnheer/mevrouw …..... (ongehuwd en nooit gehuwd geweest, gehuwd/ 
geregistreerd partner, gescheiden of weduwe/weduwnaar)? 
 1. ongehuwd en nooit gehuwd geweest 
 2. gehuwd. geregistreerd partnerschap 
 3. gescheiden 
 4. verweduwd 
 
2a. (als veranderd) Sinds wanneer is mijnheer/mevrouw ..….. 
(gehuwd/geregistreerd partner, gescheiden of weduwe/weduwnaar)? 
 maand:....... (I/J/KTPMOCHM) 
 jaar:........     (I/J/KTPYECHM) 
 
I/J/KTPPARTN 
3. Woont ….. nu met iemand samen die hij/zij als partner beschouwt? 
 1. geen partner 
 2. partner, gehuwd 
 3. partner, niet gehuwd 
 4. partner buiten het huishouden 
 
3a. (als veranderd) Sinds wanneer is dat? 
 maand:....... (I/J/KTPMOCHP) 
 jaar:........     (I/J/KTPYECHP) 
 
I/J/KTPHINDE 
4. Hoe is de woonsituatie van mijnheer/mevrouw …...  
 1. respondent woont zelfstandig 
 2. in verzorgingshuis    naar vraag 6 
 3. in verpleeghuis - somatisch   naar vraag 6  
 4. in verpleeghuis - psychogeriatrisch  naar vraag 6 
 5. in ziekenhuis     naar vraag 6 
 6. in psychiatrische inrichting   naar vraag 6 
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I/J/KTPNUPER 
5. Kunt u mij vertellen hoeveel personen er naast mijnheer/mevrouw ….. in huis 
wonen? 
 aantal: ………… 
 
I/J/KTPMOVED 
6. Is mijnheer/mevrouw……. sinds het vorige interview verhuisd? 
 1. ja 
 2. nee 
 3. weet niet 
 
6a. (als verhuisd) Wanneer was dat? 
 maand:....... (I/J/KTPMOVMO) 
 jaar:........     (I/J/KTPMOVYE) 
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