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In LASA604 changes in vision and hearing are determined in waves C, D, E, F, G, H, 
I, J and K in which case the proxy was interviewed. 
 
 
LASAC604 / LASAD604 / LASAE604 
 
Zintuigen 
Ik wil u vragen hoe ... kan horen en zien. We willen weten hoeveel moeite hij/zij 
hiermee heeft. Het gaat erom wat hij/zij normaal kan doen, zo nodig met 
hulpmiddelen zoals een bril.  
 
CTPSIGHT / DTPSIGHT / ETPSIGHT 
1. Is het gezichtsvermogen van ... de laatste drie jaar veranderd? 

1. veel beter 
2. beter 
3. hetzelfde 
4. slechter 
5. veel slechter 

 
CTPHEAR / DTPHEAR / ETPHEAR 
2. Is het gehoor van ... de laatste drie jaar veranderd? 

1. veel beter 
2. beter 
3. hetzelfde 
4. slechter 
5. veel slechter 

 
 
LASAF604 / LASAG604 / LASAH604 / LASAI604 / LASAJ604 / LASAK604 
 
Zintuigen 
Nu wil ik u iets vragen over zien en horen. 
 
TPSEN01 
1. Draagt ….. gewoonlijk een bril of heeft hij/zij contactlenzen? 
 1. nee 
      2. ja 
 
TPSEN03 
2. Kan ….. zonder bril of contactlenzen de gewone, kleine letters in de krant lezen? 
 1. nee, dat kan hij/zij niet 
 2. ja, zonder moeite    naar vraag 3 
 3. ja, maar met enige moeite 
 4. ja, maar met grote moeite 
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TPSEN04 
2a. Kan ….. dat wel mèt bril, contactlenzen of een ander hulpmiddel voor het lezen 
(bijv. een leesloep) 
 1. nee, dat kan hij/zij niet 
 2. ja, zonder moeite 
 3. ja, maar met enige moeite 
 4. ja, maar met grote moeite 
 5. hij/zij heeft geen bril of contactlenzen (5. only in waves H, I, J, K) 
 
TPSEN07 
3. Gebruikt ….. gewoonlijk een gehoorapparaat?  
      1. nee 
      2. ja 
 
TPSEN09 
4. Kan ….. zonder gehoorapparaat een gesprek volgen in een groep van drie of vier 
personen?  
 1. nee, dat kan hij/zij niet 
 2. ja, zonder moeite    naar onderdeel D (volgend onderdeel) 
 3. ja, maar met enige moeite 
 4. ja, maar met grote moeite 
 
TPSEN10 
4a. Kan ….. dat wel mèt een gehoorapparaat? 
 1. nee, dat kan hij/zij niet 
 2. ja, zonder moeite 
 3. ja, maar met enige moeite 
 4. ja, maar met grote moeite 
 5. hij/zij heeft geen gehoorapparaat (5. only in waves H, I, J, K) 
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