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In LASA 602 Health and chronic diseases is determined in waves C, D, E, F, G, H, I, 
J and K in which case the proxy was interviewed. 
 
LASAC602 
 
B) Gezondheid 
1. Een vraaggesprek met mijnheer/mevrouw ... was niet mogelijk vanwege zijn/haar 
gezondheid. Kunt u zeggen welke klachten hij/zij heeft? Zijn dit lichamelijke klachten, 
psychische klachten of beide? 
 1. lichamelijke 
 2. psychische 
 3. beide 
 4. geweigerd 
 5. weet niet 
 
Ik wil u nu een aantal vragen stellen over de gezondheidstoestand van.... 
 

CTPSUBH1 
2. Hoe is over het algemeen de gezondheidstoestand van ...? 
 1. zeer goed 
 2. goed 
 3. gaat wel 
 4. soms goed, soms slecht 
 5. slecht 
 
NB. wanneer proxy meldt: psychisch slecht, verder goed; dan "goed" scoren 
 
Ik wil u nu vragen stellen over een aantal ziekten. Het gaat hier alleen om ziekten en 
klachten die tenminste 3 maanden duren, of waarvoor men lange tijd door een arts 
moet worden behandeld of gecontroleerd. Het gaat er om dat u van elke ziekte die ik 
noem, vertelt of ... deze ziekte nu heeft. 
 
CTPCARA1 
3. Heeft ... cara: astma, chronische bronchitis of long-emfyseem? NB Emfyseem = 
'gerekte' of 'versleten' longen. 
 0. nee 
 1. ja  
 
CTPHART1 
4. Heeft ... een hartziekte of een hartinfarct gehad ? NB ook storingen van het 
hartritme, hartfalen, of decompensatie, angina pectoris, vernauwing van de 
kransslagader vallen hieronder 
 0. nee 
 1. ja 

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


       
 

LASA 602 -  [PROXY] Health   Telephone interview  
            
  
Questionnaire (in Dutch): LASAC602 / LASAD602 / LASAE602 / LASAF602 / 
LASAG602 / LASAH602 / LASAI602 / LASAJ602 / LASAK602 
 
 

www.lasa-vu.nl  22-Apr-2022 

 

2 

CTPARTV1 
5. Heeft ... afwijkingen of ziekten van de slagaders of bloedvaten in de buik of in de 
benen ? NB aderverkalking, bloedvatvernauwing, verwijding van de grote 
lichaamsslagader, niet: spataders. 
 0. nee 
 1. ja 
 
CTPDIAB1 
6. Heeft ... suikerziekte? NB ook diabetes mellitus, 'suiker' 
 0. nee 
 1. ja 
 
CTPCVA01 
7. Heeft ... wel eens een beroerte of attaque gehad ? NB ook hersenbloeding, 
'beslag'. 
 0. nee 
 1. ja 
 
CTPRHEU1 
8. Heeft ... gewrichtsslijtage of arthrose van knieën, heupen of handen? NB het gaat 
hier om slijtage niet om reuma. 
 0. nee 
 1. ja 
 
CTPRHEU2 
9. Heeft ... gewrichtsontsteking, chronische reuma, reumatoïde arthritis? NB het gaat 
hier om echte reuma. 
 0. nee 
 1. ja 
 
CTPCANC1 
10. Heeft ... gezwelvorming of kanker of gehad? 
 0. nee 
 1. ja 
 
CTPHBD1 
11. Heeft ... hoge bloeddruk? 
 0. nee 
 1. ja 
 
  

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


       
 

LASA 602 -  [PROXY] Health   Telephone interview  
            
  
Questionnaire (in Dutch): LASAC602 / LASAD602 / LASAE602 / LASAF602 / 
LASAG602 / LASAH602 / LASAI602 / LASAJ602 / LASAK602 
 
 

www.lasa-vu.nl  22-Apr-2022 

 

3 

CTPOTHS1/2/3 
12. Zijn er nog andere ziekten die ... nu heeft? 
 2. maagzweer of zweer aan de 12-vingerige darm 
 3. ernstige darmstoornissen, langer dan 3 maanden 
 4. galstenen of galblaasontsteking 
 5. leverziekte of levercirrhose 
 6. breuk (niet van arm of been, maar bijv. liesbreuk of littekenbreuk) 
 7. nierstenen  

8. ernstige nierziekte 
9. chronische blaasontsteking 
10. prostaatklachten (mannen) 
11. verzakking (vrouwen) 
12. schildklierafwijking 
13. rugaandoening van hardnekkige aard, langer dan 3 maanden, of hernia 
14. epilepsie 
15. duizeligheid met vallen 
16. migraine 
17. ernstige huidziekte 
18. decubitus (doorligwonden) 
19. allergie 
20. ernstige gevolgen van een ongeval of valpartij, zoals botbreuken 
21. andere ernstige gevolgen van een ongeval, zoals brandwonden of 
hersenschudding 
22. blijvende gevolgen van een operatie, zoals verlies van (deel van arm of 
been, kunstmatige uitgang voor urine of ontlasting) 
23. ziekte van Parkinson 
24. ziekte van het zenuwstelsel (zoals multiple sclerose) 
25. Anders. 

 
NB. niet al deze ziekten hoeven opgenoemd worden 
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LASAD602 / LASAE602 / LASAF602 / LASAG602 
 
B) Gezondheid 
 
TPREASO  
1. Een vraaggesprek met mijnheer/mevrouw ... was niet mogelijk vanwege zijn/haar 
gezondheid. Kunt u zeggen welke klachten hij/zij heeft? Zijn dit lichamelijke klachten, 
psychische klachten of beide? 
  1. lichamelijke 
 2. psychische 
 3. beide 
 4. geweigerd 
 5. weet niet 
 
Ik wil u nu een aantal vragen stellen over de gezondheidstoestand van.... 
 
TPSUBH1  
2. Hoe is over het algemeen de gezondheidstoestand van ...? 
 1. zeer goed 
 2. goed 
 3. gaat wel 
 4. soms goed, soms slecht 
 5. slecht 
 
NB. wanneer proxy meldt: psychisch slecht, verder goed; dan "goed" scoren 
 
Ik wil u ook vragen stellen over een aantal ziekten. Het gaat hier alleen om ziekten en 
klachten die tenminste 3 maanden duren, of waarvoor men lange tijd door een arts 
moet worden behandeld of gecontroleerd. Het gaat er om dat u van elke ziekte die ik 
noem, vertelt of ... deze ziekte nu heeft. 
 
TPCARA1 
3. Heeft ... cara: astma, chronische bronchitis of long-emfyseem? NB Emfyseem = 
'gerekte' of 'versleten' longen.  
 1. nee 
 2. ja 
 
TPHART1 
4. Heeft ... een hartziekte of een hartinfarct gehad ? NB ook storingen van het 
hartritme, hartfalen, of decompensatie, angina pectoris, vernauwing van de 
kransslagader vallen hieronder 
 1. nee 
 2. ja 
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TPARTV1 
5. Heeft ... afwijkingen of ziekten van de slagaders of bloedvaten in de buik of in de 
benen? NB aderverkalking, bloedvatvernauwing, verwijding van de grote 
lichaamsslagader, niet: spataders. 
 1. nee 
 2. ja 
 
TPDIAB1 
6. Heeft ... suikerziekte? NB ook diabetes mellitus, 'suiker' 
 1. nee 
 2. ja 
 
TPCVA01 
7. Heeft ... wel eens een beroerte of attaque gehad ? NB ook hersenbloeding, 
'beslag'. 
 1. nee 
 2. ja 
 
TPRHEU1 
8. Heeft ... gewrichtsslijtage of arthrose van knieën, heupen of handen? NB het gaat 
hier om slijtage niet om reuma.  
 1. nee 
 2. ja 
 
TPRHEU2 
9. Heeft ... gewrichtsontsteking, chronische reuma, reumatoïde arthritis? NB het gaat 
hier om echte reuma.   
 1. nee 
 2. ja 
 
TPCANC1 
10. Heeft ... gezwelvorming of kanker of heeft ... dat gehad? 
 1. nee 
 2. ja 
 
TPHBD1 
11. Heeft ... hoge bloeddruk? 
 1. nee 
 2. ja 
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TPHEAD, TPHEANR, TPHEAM, TPHEAY (vragen over hersenletsel t.g.v. 
ongeval)  LASA602_headtrauma_quest_nl.pdf 
 
TPOTHS1/2/3…. 
13. Zijn er nog ziekten die ... nu al langer dan 3 maanden heeft en die ik nog niet 
gevraagd heb? (NB niet de hele lijst voorlezen. Meerdere antwoorden mogelijk.) 
 2. maagzweer of zweer aan de 12-vingerige darm 
 3. ernstige darmstoornissen, langer dan 3 maanden 
 4. galstenen of galblaasontsteking 
 5. leverziekte of levercirrhose 
 6. breuk (niet van arm of been, maar bijv. liesbreuk of littekenbreuk) 
 7. nierstenen  
 8. ernstige nierziekte 
 9. chronische blaasontsteking 
 10. prostaatklachten (mannen) 
 11. verzakking (vrouwen) 
 12. schildklierafwijking 
 13. rugaandoening van hardnekkige aard, langer dan 3 maanden, of hernia 
 14. epilepsie 
 15. duizeligheid met vallen 
 16. migraine 
 17. ernstige huidziekte 
 18. decubitus (doorligwonden) 
 19. allergie 
 20. ernstige gevolgen van een ongeval of valpartij, zoals botbreuken 
 21. andere ernstige gevolgen van een ongeval, zoals brandwonden of  
 hersenschudding 
 22. blijvende gevolgen van een operatie, zoals verlies van (deel van arm of 
 been, kunstmatige uitgang voor urine of ontlasting) 
 23. ziekte van het zenuwstelsel (Parkinson / multiple sclerose) 
  24. psychische problemen (langer dan 3 maanden) 
 25. Anders, namelijk (meerdere antwoorden mogelijk): ……………… 
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QUESTIONS 14-15 about dementia parents were only asked in wave D 
 
DTPMODEM  
14. Is bij zijn / haar moeder ooit de diagnose dementie of ernstige vergeetachtigheid 
vastgesteld door een arts? 

0. nee 
1. ja 

 
DTPMTREA  
14a (Zo ja:) Heeft zij daarvoor een dagbehandeling bezocht, of is zij daarvoor 
opgenomen geweest in een ziekenhuis, verpleeghuis of psychiatrische inrichting? 

0. nee 
1. ja 

 
DTPFADEM  
15. Is bij zijn / haar vader ooit de diagnose dementie of ernstige vergeetachtigheid 
vastgesteld door een arts? 

0. nee 
1. ja 

 
DTPFTREA  
15a (Zo ja:) Heeft hij daarvoor een dagbehandeling bezocht, of is hij daarvoor 
opgenomen geweest in een ziekenhuis, verpleeghuis of psychiatrische inrichting? 

0. nee 
1. ja 
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LASAH602 
 
B) Gezondheid 
 
TPREASO  
1. Een vraaggesprek met mijnheer/mevrouw ….. was niet mogelijk. Kunt u zeggen 
waardoor dat komt?  
 1. lichamelijke klachten 
 2. psychische klachten 
 3. zowel lichamelijke als psychische klachten 
 4. niet geïnteresseerd 
 5. mijnheer/mevrouw is in het buitenland 
 6. geweigerd 
 7. weet niet 
 8. anders, namelijk …………….. 
 
Ik wil u nu een aantal vragen stellen over de gezondheidstoestand van….. 
 
TPSUBHE  
2. Hoe is over het algemeen de gezondheidstoestand van .…..?  
 
NB. wanneer proxy meldt: psychisch slecht, verder goed; dan "goed" scoren 
 1. zeer goed 
 2. goed 
 3. gaat wel 
 4. soms goed, soms slecht 
 5. slecht 
 
Ik wil u ook vragen stellen over een aantal ziekten. Het gaat hier alleen om ziekten en 
klachten die tenminste 3 maanden duren, of waarvoor men lange tijd door een arts 
moet worden behandeld of gecontroleerd. Het gaat er om dat u van elke ziekte die ik 
noem, vertelt of ... deze ziekte nu heeft. 
 
TPCARA1 
3. Heeft ….. cara: astma, chronische bronchitis of long-emfyseem? NB Emfyseem = 
'gerekte' of 'versleten' longen. 
 1. nee 
 2. ja  
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TPHART1 
4. Heeft ….. een hartziekte of een hartinfarct gehad? NB ook storingen van het 
hartritme, hartfalen, of decompensatie, angina pectoris, vernauwing van de 
kransslagader vallen hieronder 
 1. nee 
 2. ja 
 
TPARTV1 
5. Heeft ….. afwijkingen of ziekten van de slagaders of bloedvaten in de buik of in de 
benen? NB aderverkalking, bloedvatvernauwing, verwijding van de grote 
lichaamsslagader, niet: spataders. 
 1. nee 
 2. ja 
 
TDIAB1 
6. Heeft ….. suikerziekte? NB ook diabetes mellitus, 'suiker' 
 1. nee 
 2. ja 
 
TPCVA01 
7. Heeft ….. wel eens een beroerte of attaque gehad ? NB ook hersenbloeding, 
'beslag'. 
 1. nee 
 2. ja 
 
TPRHEU1 
8. Heeft ….. gewrichtsslijtage of arthrose van knieën, heupen of handen? NB het 
gaat hier om slijtage niet om reuma. 
 1. nee 
 2. ja 
 
TPRHEU2 
9. Heeft ….. gewrichtsontsteking, chronische reuma, reumatoïde arthritis? NB het 
gaat hier om echte reuma. 
 1. nee 
 2. ja 
 
TPCANC1 
10. Heeft ….. gezwelvorming of kanker of heeft hij/zij dat gehad? 
 1. nee 
 2. ja 
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TPHBD1 
11. Heeft ….. hoge bloeddruk? 
 1. nee 
 2. ja 
 
TPHEAD, TPHEA#, TPHEAM, TPHEAY (vragen over hersenletsel t.g.v. ongeval) 
 LASA602_headtrauma_quest_nl.pdf 
 
TPOHSI 
13. Zijn er nog ziekten die ….. nu al langer dan 3 maanden heeft en die ik nog niet 
gevraagd heb? (NB niet de hele lijst voorlezen. Meerdere antwoorden mogelijk.) 
 2. maagzweer of zweer aan de 12-vingerige darm 
 3. ernstige darmstoornissen, langer dan 3 maanden 
 4. galstenen of galblaasontsteking 
 5. leverziekte of levercirrhose 
 6. breuk (niet van arm of been, maar bijv. liesbreuk of littekenbreuk) 
 7. nierstenen  
 8. ernstige nierziekte 
 9. chronische blaasontsteking 
 10. prostaatklachten (mannen) 
 11. verzakking (vrouwen) 
 12. schildklierafwijking 
 13. rugaandoening van hardnekkige aard, langer dan 3 maanden, of hernia 
 14. epilepsie 
 15. duizeligheid met vallen 
 16. migraine 
 17. ernstige huidziekte 
 18. decubitus (doorligwonden) 
 19. allergie 
 20. ernstige gevolgen van een ongeval of valpartij, zoals botbreuken 
 21. andere ernstige gevolgen van een ongeval, zoals brandwonden of  
 hersenschudding 
 22. blijvende gevolgen van een operatie, zoals verlies van (deel van) arm of 
 been, kunstmatige uitgang voor urine of ontlasting 
 23. ziekte van het zenuwstelsel (bijv. multiple sclerose) 
 24. Parkinson 
  25. psychische problemen (langer dan 3 maanden) 
 26. Anders, namelijk (meerdere antwoorden mogelijk): ……………….…… 
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LASAI602 
 
B) Gezondheid 
 
TPREASO  
1. Een vraaggesprek met mijnheer/mevrouw ….. was niet mogelijk. Kunt u zeggen 
waardoor dat komt?  
 1. lichamelijke klachten 
 2. psychische klachten 
 3. zowel lichamelijke als psychische klachten 
 4. dementerend 

5. niet geïnteresseerd 
 6. mijnheer/mevrouw is in het buitenland 
 7. geweigerd 
 8. weet niet 
 9. anders, namelijk …………….. 
 
Ik wil u nu een aantal vragen stellen over de gezondheidstoestand van….. 
 
TPSUBHE  
2. Hoe is over het algemeen de gezondheidstoestand van .…..?  
NB. wanneer proxy meldt: psychisch slecht, verder goed; dan "goed" scoren 
 1. zeer goed 
 2. goed 
 3. gaat wel 
 4. soms goed, soms slecht 
 5. slecht 
 
Ik wil u graag vragen stellen over een aantal ziekten. Het gaat hier alleen om ziekten 
en klachten die tenminste 3 maanden duren, of waarvoor men lange tijd door een 
arts moet worden behandeld of gecontroleerd. Het gaat er om dat u van elke ziekte 
die ik noem, vertelt of ... deze ziekte nu heeft. 
 
TPCARA1 
3. Heeft ….. cara: astma, chronische bronchitis of long-emfyseem? NB. Emfyseem = 
'gerekte' of 'versleten' longen. 
 1. nee 
 2. ja  
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TPHART1 
4. Heeft ….. een hartziekte of een hartinfarct gehad? NB. ook storingen van het 
hartritme, hartfalen, of decompensatie, angina pectoris, vernauwing van de 
kransslagader vallen hieronder 
 1. nee 
 2. ja 
 
TPARTV1 
5. Heeft ….. afwijkingen of ziekten van de slagaders of bloedvaten in de buik of in de 
benen? NB. aderverkalking, bloedvatvernauwing, verwijding van de grote 
lichaamsslagader, niet: spataders. 
 1. nee 
 2. ja 
 
TDIAB1 
6. Heeft ….. suikerziekte? NB. ook diabetes mellitus, 'suiker' 
 1. nee 
 2. ja 
 
TPCVA01 
7. Heeft ….. wel eens een beroerte of attaque gehad ? NB. ook hersenbloeding, 
'beslag'. 
 1. nee 
 2. ja 
 
TPRHEU1 
8. Heeft ….. gewrichtsslijtage of arthrose van knieën, heupen of handen? NB. het 
gaat hier om slijtage niet om reuma. 
 1. nee 
 2. ja 
 
TPRHEU2 
9. Heeft ….. gewrichtsontsteking, chronische reuma, reumatoïde arthritis? NB. het 
gaat hier om echte reuma. 
 1. nee 
 2. ja 
 
TPCANC1 
10. Heeft ….. gezwelvorming of kanker of heeft hij/zij dat gehad? 
 1. nee 
 2. ja 
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TPHBD1 
11. Heeft ….. hoge bloeddruk? 
 1. nee 
 2. ja 
 
TPHEAD, TPHEA#, TPHEAM, TPHEAY (vragen over hersenletsel t.g.v. ongeval) 
 LASA602_headtrauma_quest_nl.pdf 
 
TPOHSI 
13. Zijn er nog ziekten die ….. nu al langer dan 3 maanden heeft en die ik nog niet 
gevraagd heb? (NB. niet de hele lijst voorlezen. Meerdere antwoorden mogelijk.) 
 2. maagzweer of zweer aan de 12-vingerige darm 
 3. ernstige darmstoornissen, langer dan 3 maanden 
 4. galstenen of galblaasontsteking 
 5. leverziekte of levercirrhose 
 6. breuk (niet van arm of been, maar bijv. liesbreuk of littekenbreuk) 
 7. nierstenen  
 8. ernstige nierziekte 
 9. chronische blaasontsteking 
 10. prostaatklachten (mannen) 
 11. verzakking (vrouwen) 
 12. schildklierafwijking 
 13. rugaandoening van hardnekkige aard, langer dan 3 maanden, of hernia 
 14. epilepsie 
 15. duizeligheid met vallen 
 16. migraine 
 17. ernstige huidziekte 
 18. decubitus (doorligwonden) 
 19. allergie 
 20. ernstige gevolgen van een ongeval of valpartij, zoals botbreuken 
 21. andere ernstige gevolgen van een ongeval, zoals brandwonden of  
 hersenschudding 
 22. blijvende gevolgen van een operatie, zoals verlies van (deel van) arm of 
 been, kunstmatige uitgang voor urine of ontlasting 
 23. ziekte van het zenuwstelsel (bijv. multiple sclerose) 
 24. Parkinson 
  25. psychische problemen (langer dan 3 maanden) 
 26. Anders, namelijk (meerdere antwoorden mogelijk): ……………….…… 
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LASAJ602 
 
B) Gezondheid 
 
TPREASO  
1. Een vraaggesprek met mijnheer/mevrouw ….. was niet mogelijk. Kunt u zeggen 
waardoor dat komt?  
 1. lichamelijke klachten 
 2. psychische klachten 
 3. zowel lichamelijke als psychische klachten 
 4. dementerend 

5. niet geïnteresseerd 
 6. mijnheer/mevrouw is in het buitenland 
 7. geweigerd 
 8. weet niet 
 9. anders, namelijk …………….. 
 
Ik wil u nu een aantal vragen stellen over de gezondheidstoestand van….. 
 
TPSUBHE  
2. Hoe is over het algemeen de gezondheidstoestand van .…..?  
NB. wanneer proxy meldt: psychisch slecht, verder goed; dan "goed" scoren 
 1. zeer goed 
 2. goed 
 3. gaat wel 
 4. soms goed, soms slecht 
 5. slecht 
 
Ik wil u graag vragen stellen over een aantal ziekten. Het gaat hier alleen om ziekten 
en klachten die tenminste 3 maanden duren, of waarvoor men lange tijd door een 
arts moet worden behandeld of gecontroleerd. Het gaat er om dat u van elke ziekte 
die ik noem, vertelt of ... deze ziekte nu heeft. 
 
TPCARA1 
3. Heeft ….. COPD, astma, chronische bronchitis of long emfyseem? (N.B. 
COPD=chronic obstructive pulmonary disease, chronische bronchitis of long-
emfyseem ('gerekte' of 'versleten' longen))  

1. nee 
 2. ja  
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TPHART1 
4. Heeft ….. een hartziekte of een hartinfarct gehad? NB. ook storingen van het 
hartritme, hartfalen, of decompensatie, angina pectoris, vernauwing van de 
kransslagader vallen hieronder 
 1. nee 
 2. ja 
 
TPARTV1 
5. Heeft ….. afwijkingen of ziekten van de slagaders of bloedvaten in de buik of in de 
benen? NB. aderverkalking, bloedvatvernauwing, verwijding van de grote 
lichaamsslagader, niet: spataders of trombose. 
 1. nee 
 2. ja 
 
TPDIAB1 
6. Heeft ….. suikerziekte? NB. ook diabetes mellitus, 'suiker' 
 1. nee 
 2. ja 
 
TPCVA01 
7. Heeft ….. wel eens een beroerte of attaque gehad ? NB. ook hersenbloeding, 
'beslag'. 
 1. nee 
 2. ja 
 
TPRHEU1 
8. Heeft ….. gewrichtsslijtage of arthrose van knieën, heupen of handen? NB. het 
gaat hier om slijtage niet om reuma. 
 1. nee 
 2. ja 
 
TPRHEU2 
9. Heeft ….. gewrichtsontsteking, chronische reuma, reumatoïde artritis? NB. het 
gaat hier om echte reuma. 
 1. nee 
 2. ja 
 
TPCANC1 
10. Heeft ….. gezwelvorming of kanker of heeft hij/zij dat gehad? 
 1. nee  naar vraag 11 
 2. ja 
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TPCANC1A 
10a. Wat was de aard van de tumor of zwelling? 
 1. goedaardig (benigne) 
 2. kwaadaardig (maligne) 
 3. onbekend  
 
TPHBD1 
11. Heeft ….. hoge bloeddruk? 
 1. nee 
 2. ja 
 
TPHBD1A 
11a. Gebruikt ….. medicijnen tegen hoge bloeddruk? 
 1. nee 
 2. ja 
 3. weet niet 
 
TPHEAD, TPHEA#, TPHEAM, TPHEAY (vragen over hersenletsel t.g.v. ongeval) 
 LASA602_headtrauma_quest_nl.pdf 
 
TPOHSI 
13. Zijn er nog ziekten die ….. nu al langer dan 3 maanden heeft en die ik nog niet 
gevraagd heb? (NB. niet de hele lijst voorlezen. Meerdere antwoorden mogelijk.) 
 1. geen 

2. maagzweer of zweer aan de 12-vingerige darm 
 3. ernstige darmstoornissen, langer dan 3 maanden 
 4. galstenen of galblaasontsteking 
 5. leverziekte of levercirrose 
 6. breuk (niet van arm of been, maar bijv. liesbreuk of littekenbreuk) 
 7. nierstenen  
 8. ernstige nierziekte 
 9. chronische blaasontsteking 
 10. prostaatklachten (mannen) 
 11. verzakking (vrouwen) 
 12. schildklierafwijking 
 13. rugaandoening van hardnekkige aard, langer dan 3 maanden, of hernia 
 14. epilepsie 
 15. duizeligheid met vallen 
 16. migraine 
 17. ernstige huidziekte 
 18. decubitus (doorligwonden) 
 19. allergie 
 20. ernstige gevolgen van een ongeval of valpartij, zoals botbreuken 
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 21. andere ernstige gevolgen van een ongeval, zoals brandwonden of  
 hersenschudding 
 22. blijvende gevolgen van een operatie, zoals verlies van (deel van) arm of 
 been, kunstmatige uitgang voor urine of ontlasting 
 23. ziekte van het zenuwstelsel (bijv. multiple sclerose) 
 24. Parkinson 
  25. psychische problemen (langer dan 3 maanden) 
 26. Anders, namelijk (meerdere antwoorden mogelijk): ……………….…… 
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LASAK602 
 
B) Gezondheid 
 
TPREASO  
1. Een vraaggesprek met mijnheer/mevrouw ….. was niet mogelijk. Kunt u zeggen 
waardoor dat komt?  
 1. lichamelijke klachten 
 2. psychische klachten 
 3. zowel lichamelijke als psychische klachten 
 4. dementerend 

5. niet geïnteresseerd 
 6. mijnheer/mevrouw is in het buitenland 
 7. geweigerd 
 8. weet niet 
 9. anders, namelijk …………….. 
 
Ik wil u nu een aantal vragen stellen over de gezondheidstoestand van….. 
 
TPSUBHE  
2. Hoe is over het algemeen de gezondheidstoestand van .…..?  
NB. wanneer proxy meldt: psychisch slecht, verder goed; dan "goed" scoren 
 1. zeer goed 
 2. goed 
 3. gaat wel 
 4. soms goed, soms slecht 
 5. slecht 
 
Ik wil u graag vragen stellen over een aantal ziekten. Het gaat hier alleen om ziekten 
en klachten die tenminste 3 maanden duren, of waarvoor men lange tijd door een 
arts moet worden behandeld of gecontroleerd. Het gaat er om dat u van elke ziekte 
die ik noem, vertelt of ... deze ziekte nu heeft. 
 
TPCARA1 
3. Heeft ….. COPD, astma, chronische bronchitis of long-emfyseem? (N.B. 
COPD=chronic obstructive pulmonary disease, chronische bronchitis of long-
emfyseem ('gerekte' of 'versleten' longen))  

1. nee 
 2. ja  
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TPHART1 
4. Heeft ….. een hartziekte of een hartinfarct gehad? (NB. ook storingen van het 
hartritme, hartfalen, of decompensatie, angina pectoris, vernauwing van de 
kransslagader vallen hieronder) 
 1. nee 
 2. ja 
 
TPARTV1 
5. Heeft ….. afwijkingen of ziekten van de slagaders of bloedvaten in de buik of in de 
benen? (NB. aderverkalking, bloedvatvernauwing, verwijding van de grote 
lichaamsslagader, etalagebenen. Niet: spataders of trombose) 
 1. nee 
 2. ja 
 
TPDIAB1 
6. Heeft ….. suikerziekte? (NB. ook diabetes mellitus, 'suiker') 
 1. nee 
 2. ja 
 
TPCVA01 
7. Heeft ….. wel eens een beroerte of attaque gehad? (NB. ook hersenbloeding, 
'beslag') We bedoelen hier geen TIA mee (Let op: een TIA heeft geen blijvende 
gevolgen)) 
 1. nee 
 2. ja 
 
 
TPRHEU1 
8. Heeft ….. gewrichtsslijtage of arthrose van knieën, heupen of handen? (NB. het 
gaat hier om slijtage niet om reuma) 
 1. nee 
 2. ja 
 
9. Heeft ….. gewrichtsslijtage of artrose op een andere plek dan de knieën, heupen 
of handen? 
 1. nee 
 2. ja 
 
TPRHEU2 
10. Heeft ….. gewrichtsontsteking, chronische reuma, reumatoïde artritis? (NB. het 
gaat hier om echte reuma, dus geen artrose, jicht of spierreuma) 
 1. nee 
 2. ja 
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TPCANC1 
11. Heeft ….. gezwelvorming of kanker of heeft hij/zij dat gehad? 
 1. nee  naar vraag 12 
 2. ja 
 
TPCANC1A 
11a. Wat was de aard van de tumor of zwelling? 
 1. goedaardig (benigne) 
 2. kwaadaardig (maligne) 
 3. onbekend  
 
TPHBD1 
12. Heeft ….. hoge bloeddruk? 
 1. nee 
 2. ja 
 
TPHBD1A 
12a. Gebruikt ….. medicijnen tegen hoge bloeddruk? (N.B. ook vragen wanneer 
geen hoge bloeddruk!) 
 1. nee 
 2. ja 
 3. weet niet 
 
13. Heeft ….. een te hoog cholesterol? 
 1. nee 
 2. ja 
 3. weet niet 
 
13a. Gebruikt ….. medicijnen tegen een te hoog cholesterol? (N.B. ook vragen 
wanneer geen hoog cholesterol!) 
 1. nee 
 2. ja 
 3. weet niet 
 
14. Zijn er nog ziekten die ….. nu al langer dan 3 maanden heeft en die ik nog niet 
gevraagd heb?    
 (niet hele lijst voorlezen) (meerdere antwoorden mogelijk) 
 1. geen 
 2. maagklachten 
 3. darmklachten 
 4. galstenen of galblaasontsteking 
 5. leverziekte of levercirrose 
 6. breuk (niet van arm of been, maar bijv. liesbreuk of littekenbreuk) 
 7. nierstenen  
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 8. nierziekte 
 9. chronische blaasontsteking 
 10. prostaatklachten (mannen) 
 11. verzakking (vrouwen) 
 12. schildklierafwijking 
 13. rugaandoening of hernia (geen artrose) 
 14. epilepsie 
 15. duizeligheid 
 16. hoofdpijn 
 17. huidziekte 
 18. decubitus (doorligwonden) 
 19. allergie 
 20. botbreuken t.g.v. een ongeval of valpartij 
 21. andere gevolgen van een ongeval of valpartij 

22. blijvende gevolgen van een operatie (zoals verlies van (deel van) arm of     
                 been, kunstmatige uitgang voor urine of ontlasting) 
 23. neurologische aandoening (ziekte van het zenuwstelsel) 
 24. Parkinson 
  25. psychische problemen  
 26. slechthorendheid 
 27. jicht 
 28. oogklachten 
 29. slaapapneu (OSAS) 
 30. TIA (in de afgelopen 3 jaar) 
 31. anders, namelijk (meerdere antwoorden mogelijk): ……………….…… 
 
15. TPHEAD, TPHEA#, TPHEAM, TPHEAY (vragen over hersenletsel t.g.v. 
ongeval)  LASA602_headtrauma_quest_nl.pdf 
 
16. Is ….. sinds de corona uitbraak in maart 2020 positief getest op corona? 
 1. nee  naar volgende onderdeel 
 2. ja 
 
16a. Wanneer was dit? 
 ……………… (maand) ……………. (jaar) 
 
16b. Is ….. nog een tweede keer positief getest (op corona)? 
 1. nee  naar volgende onderdeel 
 2. ja 
 
16c. Wanneer was dit? 
 ……………… (maand) ……………. (jaar) 
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